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НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В МЕДСЕСТРИНСТВІ 

 

УДК 625:367+01 

 

WYBRANE UWARUNKOWANIA PIELĘGNIARSTWA  JAKO 

DYSCYPLINY NAUKOWEJ 
 

Małgorzata Marć,  Agata Kurdzie 
Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski 

Zakład  Opiekuńczo-Leczniczy w Dynowie 

 

Streszczenie. Ukazanie pielęgniarstwa jako nauki, jej rozwoju, dokonujących się zmian oraz 

przedstawienie organizacji naukowych w pielęgniarstwie i zakresu kompetencji wynikającej z 

wypełniania funkcji naukowo – badawczej umożliwia dostrzec pielęgniarstwo jako dyscyplinę 

naukową postrzeganą przez pielęgniarski.  

Cel. Celem pracy było ukazanie wybranych aspektów naukowych pielęgniarstwa. Pielęgniarki 

posiadają duży poziom świadomości związany z wypełnianiem funkcji naukowo – badawczej w 

pielęgniarstwie oraz z zapotrzebowaniem na prowadzenie badań naukowych w tej dziedzinie.  

W rozwoju pielęgniarstwa jako dyscypliny naukowej konieczny jest dalszy dialog pomiędzy 

środowiskiem naukowym pielęgniarskim a pielęgniarkami praktykami. Niezbędne są również 

działania edukacyjne. Wszystko to prowadzić ma ku temu, aby wyniki badań służyły rozwiązywaniu 

konkretnych problemów klinicznych i poprawie opieki nad chorymi. 

Słowa kluczowe: pielęgniarka, dyscyplina naukowa, funkcja naukowo – badawcza.  

 

Wstęp. Pielęgniarstwo to młoda i 

prężnie rozwijającą się dziedzina nauki 

postrzegana w medycynie jako dziedzina 

praktycznej aktywności. Wykształcona kadra 

pielęgniarska opiera się  w swojej pracy 

zawodowej na podstawach teoretycznych. Na 

całym świecie obserwuje się  dynamiczny 

rozwój pielęgniarstwa oraz duże 

zapotrzebowanie ze strony społeczeństwa na 

tego typu usługi. 

Obecnie pielęgniarka to specjalista i 

profesjonalista w swojej dziedzinie. 

Charakteryzują ją takie cechy jak: 

profesjonalizm zawodowy, dążenie do 

ustawicznego kształcenia, elastyczność wobec 

zmian otoczenia, umiejętność podejmowania 

decyzji, wyrażania własnej opinii, 

formułowania wniosków, komunikowania się 

z otoczeniem oraz umiejętność pracy w 

zespole interdyscyplinarnym.  

Liczne zmiany dokonujące się we 

współczesnym pielęgniarstwie w Polsce 

związane są z trwającą reformą systemu 

ochrony zdrowia. Warunkują je czynniki 

demograficzne, środowiskowe oraz 

polityczne, między innymi: proces integracji z 

Unią Europejską. Zmiany te obejmują 

organizację kształcenia i są częściowo 

rezultatem chęci podejmowania przeobrażeń 

samego środowiska pielęgniarskiego 

zmierzającego do większej profesjonalizacji 

zawodu. Pozytywną cechą tych zmian była 

budowa podstaw prawnych dla 

funkcjonowania zawodu tj. Ustawy o 

Zawodach Pielęgniarki i Położnej, 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki 

Społecznej w sprawie rodzaju i zakresu 

świadczeń wykonywanych przez pielęgniarkę 

samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego oraz 

Kodeks Etyki Zawodowej Pielęgniarki i 

Położnej. Kolejną zmianą była przebudowa 

systemu kształcenia dostosowująca się do 

standardów europejskich.  

Rzetelna wiedza i ciągłe podnoszenie 

swoich kwalifikacji pozwalają polskim 

pielęgniarkom osiągnąć partnerskie relacje z 

zespołem terapeutycznym i pacjentem, który 

w tym działaniu jest najważniejszy. 

Postrzeganie pielęgniarstwa jako 

dyscypliny naukowej przez pielęgniarki 

podkreśla wzrastająca liczba pielęgniarek 

posiadających stopnie i tytuły naukowe, 

wzrastająca liczba prężnie działających 

stowarzyszeń zawodowych, pielęgniarek 
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podnoszących kwalifikacje zawodowe, 

wyspecjalizowana kadra zawodowa w sferze 

klinicznej, zarządzającej i kształcącej. 

Wzrastająca ilość prowadzenia 

wnikliwych badań naukowych bezpośrednio 

wpływa na jakość opieki pielęgniarskiej. 

Praktyka oparta na wynikach badań 

naukowych jest cechą charakterystyczną 

profesjonalnego pielęgniarstwa. 

Cel pracy 

Celem pracy jest ukazanie wybranych 

aspektów pielęgniarstwa jako dyscypliny 

naukowej. 

Pielęgniarstwo jako nauka 

Pojęcie „nauka‖ pochodzi od 

łacińskiego słowa sire, oznaczającego 

wiedzieć. Oznacza czynność nauczania i 

uczenia się, wiąże się z dyscypliną naukową 

uprawianą na uczelniach wyższych lub w 

instytucjach naukowo-badawczych.  

Nauka jest czymś więcej niż 

zawodem, jest rodzajem twórczości 

intelektualnej i tylko wobec nauki wysuwają 

się oczekiwania dotyczące uporządkowania, 

sklasyfikowania, wyjaśnienia faktów i 

zjawisk, tworzenia reguł i praw [1]. 

Nauka w pielęgniarstwie rozumiana 

jest jako rodzaj specjalnej wiedzy 

skoncentrowanej na specyficznym temacie i 

umiejętnościach - pielęgnowaniu, jak również 

metodologii koniecznej do dostarczania tejże 

wiedzy. Celem nauki jest określenie praw 

związanych z zainteresowaniem 

pielęgniarstwa, a także czynników 

wpływających na przebieg istotnych zdarzeń 

np. wpływających na proces zdrowienia [2]. 

Pielęgniarstwo, zdaniem Centralnej 

Komisji Kwalifikacyjnej „nie spełnia 

wymogów do wpisania na listę dyscyplin 

naukowych‖ [3]. 

Zdaniem Niebroja zaistnienie 

medycyny jest powodem, że naukę dzieli się 

na nauki podstawowe mające na celu 

poznanie prawdy, oraz nauki gdzie stosuje się 

tą  prawdę w celu wyłonienia określonej 

zmiany w środowisku naturalnym lub 

cywilizacyjnym człowieka. Pielęgniarstwo, 

którego przedmiotem jest człowiek, bada go 

jako osobę należącą do świata empirycznego i 

pyta nie o to, co człowiek czyni ze swoją 

naturą, ale co natura czyni z człowieka. 

Pielęgniarstwo jest zatem nauką, zespołem 

nauk w zakresie nauk przyrodniczych. Wśród 

tych nauk pielęgniarstwo jest najbliższe 

medycynie i stanowi w jej obrębie zespół 

szczegółowych dyscyplin naukowych [4]. 

Pielęgniarstwo jako nauka 

utożsamiane jest z tzw. modelami i teoriami 

pielęgniarstwa naukowego. 

Pierwszy model pielęgniarstwa o 

charakterze naukowym – jako filozofię 

pielęgniarstwa środowiskowego - 

przedstawiła w 1859 r. Florence Nightingale. 

Opracowała ją na podstawie własnych 

obserwacji, studiów i statystycznych 

zestawień porównawczych dotyczących 

warunków sanitarnych panujących w 

szpitalach, koszarach wojskowych oraz 

zachorowalnością i śmiertelnością wśród 

ludzi. Wykazała w nich wyraźne zależności 

pomiędzy zdrowiem a złożonymi czynnikami 

środowiska sanitarnego, w którym człowiek 

przebywa.  

Hildegarda Peplau w interakcyjnej 

koncepcji pielęgnowania  zwróciła uwagę 

świata na pielęgniarstwo, potrzebę rozwoju 

jego własnych naukowych podstaw i na jego 

humanizm. Według Peplau rozwój 

pielęgniarstwa wymaga naukowych 

wyjaśnień relacji pielęgniarka-pacjent [5]. 

Na początku lat siedemdziesiątych, w 

krajach Europy Zachodniej i Stanach 

Zjednoczonych grupy pielęgniarek z 

wykształceniem akademickim zaczęły 

świadomie, celowo i konsekwentnie dążyć do 

tego aby pielęgniarstwo uzyskało status 

dyscypliny naukowej, posiadającej solidne 

podstawy teoretyczne. To właśnie wtedy, na 

przełomie lat sześćdziesiątych i 

siedemdziesiątych, powstały główne filozofie, 

koncepcje teoretyczne i  teorie w 

pielęgniarstwie (Henderson, Johnson, Orem, 

Rogers, Roy) oraz wielokrotnie wzrosła 

liczba publikacji pielęgniarskich. Impulsem 

do zwiększenia aktywności badawczej nie 

była zatem chęć poprawy jakości opieki nad 

chorymi, lecz ambicje środowiska naukowego 

i zamiar wykazania, że pielęgniarstwo 

przestało być tylko zawodem  pomocniczym 

[6]. 

Biorąc pod uwagę rozwój 

pielęgniarstwa jako dyscypliny naukowej, 
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kształcenia zawodowego, w różnych krajach 

przebiegał bardziej intensywnie lub z dużym 

opóźnieniem. Przykładem takim może być 

USA i Polska. 

W USA pierwsze szkoły 

pielęgniarstwa zawodowego powstały w 

latach 1864-1873, natomiast w Polsce w 

latach 1911-1939. Do 1939r. szkoły 

pielęgniarskie w Polsce ukończyło 1500 

pielęgniarek dyplomowanych. W USA w 

1940r. liczba pielęgniarek dyplomowanych 

wynosiła około 275 000. Tam też w 1901r. 

powstał pierwszy, niepełny program 

kształcenia pielęgniarek na poziomie 

wyższym. W 1938r. pielęgniarki kształciły się 

już w 100 uczelniach wyższych. W 1952 

rozpoczęto wydawać pierwsze czasopismo 

naukowe „Nursing Research‖(Badania 

Naukowe w Pielęgniarskie). W USA na 

początku lat 70. XX wieku ponad 1000 

pielęgniarek nosiło stopień naukowy doktora 

różnych nauk, a także pielęgniarstwa.  

W Polsce rozwój ten przebiegał z 

dużym opóźnieniem, czego powodem były 

niesprzyjające warunki społeczno-polityczno-

ekonomiczne. 

W okresie II wojny światowej 

wszystkie szkoły pielęgniarstwa były 

zamknięte. W latach 1945-1963 w kształceniu 

pielęgniarek panował ogromny chaos, a 

pielęgniarskie uprawnienia zawodowe można 

było otrzymywać nie tylko przez ukończenie 

szkoły, ale także zdając uproszczone 

egzaminy państwowe. Pierwsza możliwość 

zdobycia kwalifikacji pielęgniarskich na 

poziomie uniwersyteckim została stworzona 

w 1969r [7]. 

Do roku 1980 w systemie kształcenia 

pielęgniarek przeprowadzano wielokrotne 

zmiany. Zwiększono wymagania co do 

wykształcenia ogólnego kandydatów, jak 

również wprowadzono ujednolicony program 

nauczania w szkołach 2-letnich oraz 5-letnich 

liceach pielęgniarskich.   W 1991 r. podjęto 

decyzję o wstrzymaniu naboru do liceów 

pielęgniarskich, gdzie  od 1996r. zaprzestano 

kształcić w tego typu szkołach. Do roku 1991 

szkoły pomaturalne kształciły pielęgniarki w 

systemie szkół 2-letnich pomaturalnych – 4 

semestry , a od 1992 roku kształcenie 

obejmowało 2,5 roku - 5 semestrów. Z chwilą 

wejścia w życie ustawy z dnia 3 lutego 2001r. 

o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarek i 

położnych w przepisach znalazł się zapis 

dotyczący zaprzestania naboru do szkół 

pomaturalnych dla pielęgniarek i położnych 

od roku szkolnego 2003/2004. Tak więc 

ostatni nabór do tego typu szkół odbył się w 

roku 2002/2003. W latach 1996-1999 

wprowadzono innowację pedagogiczną, 

podczas której 10 szkół pielęgniarskich 

rozpoczęło kształcenie w systemie 4600 godz. 

realizowanych przez 6 semestrów. Był to 

pierwszy program spełniający wymogi Unii 

Europejskiej. Od roku 1999 pierwsze uczelnie 

wyższe rozpoczęły kształcenie pielęgniarek w 

systemie wyższych studiów zawodowych na 

poziomie licencjata [8]. 

Obecnie kształcenie pielęgniarek 

odbywa się w systemie studiów zawodowych 

– 3 letnich oraz studiów magisterskich – 2 

letnich. Od roku akademickiego 2004/2005 

istnieje możliwość kształcenia w formie 

studiów zawodowych licencjackich – 

pomostowych na kierunku pielęgniarstwa. Są 

one dla pielęgniarek posiadających 

świadectwo dojrzałości, będących 

absolwentami liceów medycznych oraz 

medycznych szkół zawodowych. Studia te, w 

zależności od rodzaju ukończenia szkoły 

trwają od 2 do 3 semestrów. Absolwent 

uzyskuje tytuł zawodowy licencjata 

pielęgniarstwa.  

Istniejący system kształcenia 

pielęgniarek odbywa się na podstawie 

standardów nauczania, dyrektywy Unii 

Europejskiej i Procesu Bolońskiego. Ta 

dynamiczna zmiana wpisuje pielęgniarstwo w 

europejską przestrzeń edukacyjną. 

Odpowiedni poziom kształcenia pielęgniarek 

ma ogromne znaczenie w ustawicznym 

rozwoju pielęgniarstwa. Dzięki wdrażaniu 

innowacyjnych metod nauczania, 

przyswajaniu wiedzy i zdobywaniu 

umiejętności można wiele osiągnąć w 

rozwoju nauki na poziomie uniwersyteckim. 

Mając dostęp do nowych technologii 

osiągnięcia te wpływają na wzrost prestiżu 

zawodowego. Wymiar praktyczny 

wykonywania zawodu to działalność 

pielęgniarki, na podstawie której jest 

oceniana. Jakość jej pracy zależy od 
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posiadanych kwalifikacji, od wiedzy i 

umiejętności.  

Od współczesnej pielęgniarki wymaga 

się rzetelności w postępowaniu zawodowym, 

profesjonalizmu, kompetencji, 

odpowiedzialności, poczucia bezpieczeństwa, 

rzeczowego zainteresowania osobą pacjenta, 

wsparcia emocjonalnego, szacunku, 

akceptacji i opiekuńczości. Dlatego też należy 

dołożyć wszelkich starań, aby pacjent, 

dostrzegł i ocenił prace w edukowanej, 

świadomej wiedzy i umiejętności pielęgniarki 

gotowej nieść profesjonalną opiekę [9]. 

Funkcja naukowo-badawcza 

pielęgniarki 

Funkcja naukowo-badawcza jest jedną 

z pośrednich funkcji zawodowych 

pielęgniarki, do której zakresu należy: 

– rozpoznawanie zapotrzebowania na 

rodzaj, zakres i charakter badań naukowych w 

pielęgniarstwie i dla pielęgniarstwa, 

– organizowanie i kierowanie zespołem 

prowadzącym badania naukowe,  

– uogólnianie uzyskanych wyników i 

ocenianie pod kątem możliwości lepszego 

poznania podmiotu opieki, 

– wykorzystywanie badań naukowych 

dla podnoszenia jakości pielęgnowania i 

rozwoju pielęgniarstwa [10]. 

Nad rozwojem pielęgniarstwa czuwają 

organizacje zawodowe i naukowe 

pielęgniarek. 

 Jedną z takich organizacji jest 

Samorząd pielęgniarek i położnych powstały 

w 1991r., który współdziała w ustalaniu 

kierunku rozwoju pielęgniarstwa oraz określa 

zadania pielęgniarki polegające na: 

– stosowaniu wiedzy teoretycznej z 

pielęgniarstwa i innych dyscyplin naukowych 

dla celów opieki pielęgniarskiej nad 

pacjentem, 

– braniu udziału w badaniach 

zmierzających do powstania teorii 

pielęgniarstwa oraz sprawdzania teorii już 

istniejących, 

– formułowaniu wniosków dotyczących 

potrzeby badań wypływających z praktyki 

zawodowej [11]. 

Drugą wiodącą organizacją jest 

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie (1957r.), 

które obecnie ma charakter naukowy. Zgodnie 

ze statutem głównym celem Towarzystwa 

jest: 

– rozpowszechnianie osiągnięć 

naukowych w zakresie pielęgniarstwa i nauk 

pokrewnych, 

– podnoszenie zawodowego i 

naukowego poziomu członków Towarzystwa, 

– inspirowanie prac naukowo-

badawczych i wdrażanie ich wyników do 

praktyki pielęgniarskiej,  

– wymiana doświadczeń z instytucjami i 

organizacjami naukowymi w kraju i za 

granicą. 

Kształt współczesnego pielęgniarstwa 

tworzy również Kodeks Etyki Zawodowej 

Pielęgniarki i Położnej Rzeczypospolitej 

określający ogólne zasady postępowania 

zawodowego, oczekiwane wzory zachowań i 

postaw. Aktualnie obowiązujący w Polsce 

Kodeks przyjęty na IV Krajowym Zjeździe 

Pielęgniarek i Położnych 9 grudnia 2003r. 

stanowi podstawę do podnoszenia przez 

pielęgniarki odpowiedzialności zawodowej. 

W części ogólnej dotyczącej pielęgniarki a 

praktyki zawodowej i nauki określone zostały 

zobowiązania do:  

– podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych,  

– rozwoju wiedzy zawodowej, 

– działania na rzecz umacniania pozycji 

zawodu i współdziałanie w grupie 

zawodowej,  

– współuczestniczenia w rozwoju badań 

naukowych w zakresie pielęgniarstwa [12]. 

Kompetencje pielęgniarek związane z 

prowadzeniem prac naukowo-badawczych w 

dziedzinie pielęgniarstwa uwzględnia także 

ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej 

[13]. 

W rozwoju badań naukowych w 

pielęgniarstwie ogromne znaczenie ma 

Europejska Grupa Pielęgniarek Badaczy 

(Workgroups of Europen Nurse Researchers 

WENR), która została powołana w czasie 

konferencji zorganizowanej w Utrechcie 

(Holandia) w 1978 roku, z dwoma 

podstawowymi celami. Pierwszym celem jest 

budowanie ścisłego kontaktu między 

pielęgniarkami badaczami z Europy. Drugi 

zaś dotyczy promowania i rozwijania bardziej 

systematycznej współpracy na polu 



 

_____________________________________________________________________________________ 
 

МАГІСТР МЕДСЕСТРИНСТВА № 1 (13) 2015 9 

pielęgniarskich badań w Europie dla 

zapewnienia wysokiego poziomu opieki 

pielęgniarskiej.  

WENR jest agendą 25 towarzystw 

pielęgniarskich z poszczególnych krajów 

Europy, należących do Międzynarodowej 

Rady Pielęgniarek (ICN). Każde towarzystwo 

jest reprezentowane przez jedną osobę, w 

okresie trzech do sześciu lat. Podstawowym 

obowiązkiem reprezentanta jest 

dwukierunkowe informowanie: informowanie 

własnego towarzystwa i szerokiego 

środowiska zawodowego o stanie badań w 

dziedzinie pielęgniarstwa w krajach 

członkowskich o działalności Grupy, a Grupę 

o pracy naukowej prowadzonej we własnym 

kraju [14]. 

Reprezentantem PTP w WENR była 

do 2006r. dr Barbara Janus (PTP Oddział 

Poznań), od 2006r. dr Maria Cisek (PTP 

Oddział Kraków). W XV Kadencji 

Towarzystwa (2009-2013) PTP reprezentuje 

w WENR dr Aleksandra Gaworska-

Krzemińska (PTP Oddział Gdańsk). Główna 

aktywnością WENR’u są co roczne spotkania 

Grupy Roboczej, które stanowią forum do 

dyskusji i wymiany informacji o rozwoju 

badań w poszczególnych krajach.  

Celem założeń WENR’u jest: 

– wpływ na politykę zdrowia na 

poziomie Europy i kraju,  

– rozwój infrastruktury na rzecz badań 

naukowych w pielęgniarstwie, 

– rozszerzanie łączności między 

członkami WENR’u a innymi organizacjami,  

– promowanie wizerunku WENR’u na 

poziomie europejskim danego kraju,  

– ustalanie i wspieranie zakresu 

działalności naukowej,  

– zabezpieczenie podstawowych 

finansów aby WENR mogła w pełni 

realizować założone cele,  

– ustalenie zasad współpracy z 

Europejską Federacją Towarzystw 

Pielęgniarek [14]. 

Ważną rolę w rozwoju badań odgrywa 

Komisja ds. Badań Naukowych w 

Pielęgniarstwie, powołana przez PTP. Celem 

jej jest stworzenie strategii badań naukowych 

w pielęgniarstwie w Polsce, intensyfikacja 

badań oraz wdrażanie wyników do praktyki. 

Wszystko to ma zapewnić wysokie standardy 

opieki [15]. 

Sięgając do historii, prekursorką 

badań naukowych w pielęgniarstwie była 

Florencja Nightingale. Potrzebę badań 

naukowych w pielęgniarstwie uzasadniała 

warunkiem rozwoju oraz usamodzielnienia 

się dyscypliny pielęgniarstwa. Badania miały 

być niezbędnym warunkiem osiągania celów 

pielęgnowania człowieka w zdrowiu i 

chorobie. Szczególne znaczenie w działaniach 

o charakterze badawczym Nightingale 

przepisywała metodom statystycznym. Stała 

się pionierką w stosowaniu graficznego 

prezentowania wyników badań. 

W początkach XX w. pierwsze próby 

wykorzystywania eksperymentów o 

charakterze naukowym miały miejsce w 

Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Pierwszy 

eksperyment z 1902r. uzasadniał konieczność 

zatrudnienia pielęgniarek w dziale higieny 

szkolnej. Kolejny wskazywał na wartość 

opieki pielęgniarsko-położniczej poprzez 

badania, których celem było ukazanie 

wskaźników zachorowalności i zgonów 

wśród kobiet w okresie poporodowym z 

uwzględnieniem kategorii osób opiekujących 

się, w tym pielęgniarek i położnych. 

Znaczącym dla badań naukowych w 

pielęgniarstwie był rok 1952, w którym to 

roku zaczęło ukazywać się pierwsze 

czasopismo naukowe „Nursing Research‖ 

(Badania naukowe w pielęgniarstwie) w 

Stanach Zjednoczonych. Lata pięćdziesiąte to 

okres rozwoju badań naukowych w tym kraju 

ukierunkowanych na badania związane z 

praktyką zawodową i rozwojem zawodu,  

organizowania pierwszych konferencji 

naukowych, tworzenia pierwszych modeli 

teoretycznych [11]. 

W Polsce prace naukowo – badawcze 

dotyczące pielęgniarstwa zapoczątkowała 

Helena Radlińska, twórczyni polskiej 

pedagogiki społecznej i teorii pracy socjalnej.  

Głównymi czasopismami dla 

pielęgniarek była „Pielęgniarka Polska‖, a od 

1958r. „Pielęgniarka i Położna‖. 

Prezentowano w nich prace badawcze 

dotyczące problemów wykonywanego 

zawodu, jego historii i rozwoju.  



 

_____________________________________________________________________________________ 
 

МАГІСТР МЕДСЕСТРИНСТВА № 1 (13) 2015 10 

Przełomem w rozwoju badań 

naukowych w pielęgniarstwie polskim było 

uruchomienie w 1969r. 3-letniego Studium 

Pielęgniarstwa w Akademii Medycznej, 

przekształcone w 1972r. w Wydział 

Pielęgniarstwa. Wydarzenie to stało się 

początkiem akademickiego kształcenia 

pielęgniarek, merytorycznego przygotowania 

ich do badań naukowych, organizowania 

konferencji naukowych, uzyskiwania stopni i 

tytułów naukowych przez pielęgniarki [11]. 

Do najważniejszych wydarzeń w 

rozwoju pielęgniarstwa naukowego w Polsce 

w latach 1976-1990 należą: 

– międzynarodowy projekt badawczy 

nad procesem pielęgnowania w latach 1976-

1985, 

– Krajowa Konferencja Naukowa 

Pielęgniarstwa w 1971r., 

– obecność przedstawiciela PTP w 

Międzynarodowej Grupie Pielęgniarek 

Badaczy w 1978r. jakim była dr Anna 

Bulanda-Kordas, 

– Konferencja Naukowa „Pacjent w 

procesie pielęgnowania‖ odbywająca się w 

1979r., 

– pierwsza obrona prac doktorskich 

przez mgr piel.: Marcela Błaszczyk: „Kryteria 

oceny pracy pielęgniarki środowiskowej w 

warunkach wielkomiejskich‖; M. 

Szczygielska-Majewska: „Adaptacja 

społeczno-zawodowa inwalidów z ciężkim 

uszkodzeniem narządu ruchu‖ w 1982r., 

– pierwsza rozprawa habilitacyjna 

pielęgniarki H. Lenartowicz: „Kadra 

pielęgniarska w lecznictwie stacjonarnym. Z 

badań nad wykorzystaniem czasu pracy i 

kwalifikacji zawodowych‖ w 1988r., 

– wydanie pierwszego numeru 

czasopisma naukowego„Pielęgniarstwo 

Polskie‖ w 1988r. [11]. 

Wraz z przekroczeniem barier 

dzielących Polskę od Europy Zachodniej i 

Ameryki rozpoczęło się nawiązywanie coraz 

bliższych kontaktów i współdziałanie z 

pielęgniarkami w wielu krajach oraz 

korzystanie z ich osiągnięć naukowych. 

Współcześnie w Polsce ukazuje się więcej 

różnych publikacji pielęgniarskich, w tym 

także pielęgniarskich koncepcji teoretycznych 

i wyników pielęgniarskich badań naukowych. 

Coraz więcej jest więc możliwości 

wprowadzania zmian w edukację pielęgniarek 

na rzecz pogłębiania jej charakteru 

pielęgniarskiego, podejmowania znaczących 

pielęgniarskich badań naukowych, a także 

szerokiego upowszechniania uzyskiwanych 

wyników [7]. 

Dociekania naukowe pielęgniarek 

stanowią z jednej strony odpowiedź na 

pojawiające się problemy zdrowotne 

społeczeństwa oraz służą udoskonaleniu 

opieki zdrowotnej, z drugiej zaś mają na celu 

rozwój nauki o pielęgniarstwie. 

Do prowadzenia badań naukowych 

zaleca się wykorzystywanie w podejmowaniu 

decyzji terapeutycznych i opiekuńczych 

danych pochodzących z doniesień 

naukowych, spełniających kryteria medycyny 

opartej na faktach (evidence based medicine – 

EBM) lub pielęgniarstwa opartego na faktach 

(evidence based nursing – EBN). Za 

najbardziej wartościowe według EBM/EBN 

uważa się badania wykonywane na dużych 

reprezentatywnych grupach. Badania 

naukowe polegają na realizacji zadań 

przyporządkowanym poszczególnym etapom 

od momentu ustalenia problemu badawczego 

do chwili opracowania wyników badań. Do 

zadań tych należą: 

– formułowanie jasnego pytania 

związanego z problemem klinicznym,  

– zapoznanie się z wiarygodną 

empiryczną literaturą medyczną, 

– dokonanie korzystnej oceny wyników 

pod względem ich wiarygodności i 

rzetelności, 

– wprowadzenie danych do praktyki, 

– przeprowadzenie oceny następstw. 

Korzystanie z wyników badań zgodnie 

z wyżej wymienionymi etapami EBM/EBN 

wymaga określonych umiejętności między 

innymi trafnego i jasnego formułowania pytań 

oraz czytania ze zrozumieniem i dokonywania 

krytycznej analizy dostępnej informacji 

naukowej [6]. 

Badania w pielęgniarstwie obejmują: 

– promocję zdrowia, 

– minimalizowanie problemów 

zdrowotnych z czynnikami środowiskowymi 

ograniczającymi produktywność jednostki i 

jej jakość życia, 
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– minimalizowanie negatywnego 

wpływu nowych technologii medycznych na 

zdolności adaptacyjne ludzi, 

– zabezpieczenie w sposób 

satysfakcjonujący potrzeb zdrowotnych osób 

należących do grupy wymagających 

szczególnej troski, 

– klasyfikację zjawisk należących do 

praktyki pielęgniarskiej, 

– zapewnienie, że badania będą 

prowadzone zgodnie ze standardami 

etycznymi, 

– rozwój narzędzi mierzących efekty 

działań pielęgniarskich, 

– rozwój metodologii 

interdyscyplinarnych, 

– opisanie i ocena alternatywnych 

metod udzielania pomocy medycznej i 

administrowania opieką zdrowotną, 

– ocenę efektywności alternatywnych 

metod kształcenia pielęgniarskiego 

dostosowanych do potrzeb praktyki 

pielęgniarskiej, 

– rozpoznanie i analizę historycznych i 

współczesnych czynników mających wpływ 

na kształt zawodowego rozwoju 

pielęgniarskiego[4]. 

Podsumowując te zasady i zadania, 

słuszne wydaje się twierdzenie mówiące o 

zwrotnej reakcji pomiędzy praktyką 

pielęgniarską a badaniami naukowymi w 

pielęgniarstwie. Z doświadczeń praktyki  

zawodowej rodzą się pytania dające początek 

badaniom, a uzyskane w nich wyniki 

pozwalają doskonalić praktykę. Należy 

zadbać o to, aby praktyka pielęgniarska w 

coraz większym stopniu umiała korzystać z 

badań naukowych [16]. 

W kwestii badań naukowych 

pielęgniarstwo europejskie stawia szczególnie 

duże wymagania, wynikające z przyjęcia 

założenia, że badania mają kluczowe 

znaczenie dla rozwoju i doskonalenia praktyki 

pielęgniarskiej oraz rozwoju kadry naukowej. 

Podstawowym zadaniem będzie opracowanie 

krajowej strategii badań pielęgniarskich, 

uwzględniającej między innymi tworzenie 

warunków dla kształcenia i rozwoju kadry 

pielęgniarek, kadry naukowców oraz ustalenie 

źródeł finansowania badań [17]. 

Nad rozwojem badań naukowym w 

Polsce czuwa Narodowe Centrum Nauki. Jest 

to instytucja powołana do finansowania badań 

podstawowych. Kluczową rolę w działaniu 

Narodowego Centrum Nauki pełni Rada 

NCN, która przyjęła za podstawę proces 

kwalifikacji i oceny projektów badawczych, 

podział na panele dyscyplin, tematycznie 

pokrywających cały obszar badań 

naukowych. W dziale Nauki o Życiu (NZ) 

znajdujemy Zdrowie publiczne [18]. 

Zdrowie publiczne obejmuje szeroki 

zakres działań wielodyscyplinarnych 

wiążących się z różnymi aspektami zdrowia 

ludzi, gdzie praktyka pielęgniarska 

wprowadzana jest dla zachowania i 

umacniania zdrowia. Zdrowie publiczne jako 

specjalnośća odgrywa dużą rolę w tworzeniu 

projektów i programów naukowych. Zadania 

jego polegają na naukowym rozpoznawaniu 

stanu zdrowia, potrzeb zdrowotnych 

zbiorowości, głównych zagrożeń zdrowia, 

ryzyka zdrowotnego,  jak również inicjowanie 

i organizowanie wysiłków instytucji 

rządowych, pozarządowych, publicznych czy 

prywatnych. Celem zdrowia publicznego jest 

osiągnięcie oczekiwanych przez 

społeczeństwo pożądanych efektów polityki 

zdrowotnej państwa i strategii określonej w 

Narodowym Programie Zdrowia oraz 

zabezpieczenia bezpieczeństwa zdrowotnego. 

W zadaniach w zakresie zdrowia 

publicznego uczestniczą również pielęgniarki.  

Do zadań tych należą: 

– zapobieganie i zwalczanie chorób 

zakaźnych, 

– zapobieganie i zwalczanie chorób 

niezakaźnych, 

– ochrona zdrowia wybranych grup 

ludności, w skład których wchodzą: matka i 

dziecko, młodzież ucząca się i studiująca, 

osoby starsze i niepełnosprawne oraz osoby 

pracujące, 

– zapobieganie wypadkom i urazom,  

– promocja zdrowia nastawiona na 

kształtowanie prozdrowotnych zachowań 

ludzi, 

– organizacji systemu opieki medycznej, 

– kształtowanie profesjonalistów 

zdrowia publicznego [19].  
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W prowadzeniu badań naukowych 

dużą role odgrywa Fundacja na rzecz Nauki 

Polskiej (FNP), która istnieje od 1991r. jako 

instytucja pozarządowa wspierająca naukę. 

Jest największym w Polsce pozabudżetowym 

źródłem finansowania nauki. Jednym ze 

statusowych celów FNP jest wspieranie 

wybitnych naukowców i zespołów 

badawczych. Cel ten realizuje poprzez 

przyznawanie indywidualnych nagród i 

stypendiów dla naukowców, przyznawanie 

subwencji na modernizacje warsztatów 

naukowych i ochronę zbiorów, na wdrażanie 

osiągnięć naukowych do praktyki oraz 

wspieranie programów wydawniczych czy 

konferencji [20]. 

Znaczenie badań naukowych w 

dziedzinie pielęgniarstwa wyraźnie wzrasta. 

Przykładem może być Dania gdzie 

zachodzące zmiany w systemie ochrony 

zdrowia, jak i zmiany demograficzne w 

połączeniu z zapotrzebowaniem na 

skuteczność i jakość działań spowodowało w 

znacznym stopniu wyzwanie dla pielęgniarek 

[21]. 

Ograniczona liczba pielęgniarek na 

poziomie akademickim, a jednocześnie coraz 

większa potrzeba rozwoju wiedzy z zakresu 

pielęgniarstwa, wymaga opracowania strategii 

badań naukowych z zakresu pielęgniarstwa z 

uwzględnieniem rosnącej w perspektywie 

liczby badaczy naukowych w tej dziedzinie.  

Komitet ekspertów Rady Europy 

opracował następujące strategie: 

– strategie dotyczące struktury i 

organizacji, 

– strategie dotyczące integracji badań i 

praktyki, 

– strategie dotyczące edukacji badaczy 

naukowych pielęgniarstwa, 

– strategie dotyczące finansowania 

badań naukowych pielęgniarstwa, 

– strategie dotyczące zawodowej i 

między narodowej współpracy [21].  

Na szczególną uwagę zasługują 

strategie dotyczące integracji badań i 

praktyki, których celem jest: 

– zapoczątkowanie badań mających 

związek z pielęgniarstwem klinicznym i 

opieką, 

– pielęgniarki powinny prowadzić 

badania z zakresu pielęgniarstwa z 

uwzględnieniem rozwoju praktyki opartej na 

wiedzy w projektach monodyscyplinarnych i 

interdyscyplinarnych, 

– ustanowienie stanowisk badawczych 

dla pielęgniarek wykonujących działania 

badawcze, doradcze, zarządzające, 

kierownicze i usługi doradcze dla badaczy, 

– wyniki badań powinny być 

wykorzystane w praktyce, 

– ustanowienie możliwości dla 

projektów z zakresu pielęgniarstwa w 

praktyce klinicznej w formie kursów 

wprowadzających, studiów projektowych, 

studiów klinicznych, np. prze stypendia na 

wykonanie projektu lub ukończenia kursu,  

– wprowadzanie stanowisk wspólnych 

dla badań i praktyki [21]. 

Priorytety i propozycje badań 

naukowych wyznaczone przez ICN (1997r.): 

– ocena skutków reformy służby 

zdrowia, 

– analiza porównawcza możliwości i 

potrzeb pielęgniarek w krajach na różnym 

etapie rozwoju społeczno-ekonomicznego, 

– analiza dostępności, skuteczności 

nauki i praktyki, 

– badania nad modelami sprawowania 

opieki, 

– badania jakości opieki na różnych 

poziomach służby zdrowia, 

– badania etyczne, 

– modele opieki dostosowane do 

warunków kulturowych, opieka domowa, 

– zdrowie w miejscu pracy, 

– kontrola zakażeń i inne. 

Przyjęta w Lizbonie (2000r.) struktura 

badań (The seventh Research Fremework) 

wskazała zakres badań, w których mogą 

uczestniczyć pielęgniarki. Należą do nich 

badania wielodyscyplinarne w sektorze 

zdrowia w zakresie:  

– badań nad ludźmi starszymi, 

– jakoś życia, 

– jakość opieki, 

– tele-zdrowie, 

– edukacja, 

– nauczanie, 

– system informacyjny dla pacjenta i o 

pacjencie, 
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– bezpieczeństwo, w tym czynniki ryzyka, 

– etyka w opiece zdrowotnej [11]. 

Aktualnie w Polsce przez pielęgniarki 

realizowany jest projekt: RN4CAST 

„Prognozowanie pielęgniarstwa. Planowanie 

zasobów ludzkich w pielęgniarstwie.‖ Jest to 

projekt międzynarodowy realizowany przez 

15 krajów, w tym 11 europejskich (Belgia, 

Finlandia, Niemcy, Grecja, Irlandia, Polska, 

Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Holandia, 

Wielka Brytania) oraz Botswanę, Chiny i 

Południową Afrykę. Inicjatorem projektu była 

Europejska Federacja Stowarzyszeń 

Pielęgniarek (EFN). Celem tego projektu jest 

sformułowanie założeń polityki efektywnego 

zatrudniania i zarządzania kadrą pielęgniarską 

w szpitalach, w aspekcie poprawy jakości 

opieki nad pacjentem. Projekt rozpoczął się w 

2009r., a jego prognozowane efekty obejmą 

kolejne 10-20 lat. Podstawą osiągnięcia 

zamierzonego celu jest zebranie i analiza 

danych dotyczących: badania satysfakcji 

pacjentów, danych wypisowych pacjentów 

szpitala, badania ankietowego personelu 

pielęgniarskiego oddziałów internistycznych i 

chirurgicznych, charakterystyka szpitali i 

warunków pracy [22]. 

Innymi projektami są projekty 

badawcze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego realizowane pod kierownictwem 

NIZP-PZH, projekty Unii Europejskiej i 

pozostałe projekty badawcze, do których m. 

in. należą: 

Znaczenie diagnostyki różnicowej w 

zakresie układu oddechowego u dzieci, z 

uwzględnieniem infekcji wywołanych RSV 

oraz metapneumowirusem. Rola RSV w 

zakażeniach szpitalnych oraz indukcji 

nadwrażliwości. 

Rozpowszechnienie występowania 

zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C 

z analizą użyteczności różnych strategii badań 

przesiewowych. 

Budowanie możliwości polityki 

zdrowotnej w obszarze promocji zdrowia w 

zakresie aktywności fizycznej osób starszych 

o mało aktywnym trybie życia. 

Badanie epidemiologii krztuśca – 

projekt badawczy w celu oceny zapadalności 

na krztusiec według grup wieku w populacji 

Polski [23].  

Główne kierunki badawcze Instytutu 

Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Wydziału 

Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego 

dotyczą: 

Epidemiologii problemów 

zdrowotnych wśród młodych osób i osób w 

wieku dojrzałym w regionie Podkarpacia i 

czynników psychospołecznych 

warunkujących występowanie określonych 

problemów zdrowotnych.  

Problemu fałszowania produktów 

leczniczych. 

Socjologiczno – pedagogicznych 

aspektów wykonywania zawodu pielęgniarki.  

Epidemiologii występowania 

nowotworów w woj. podkarpackim. 

Oceny zapotrzebowania na edukacje 

zdrowotną u pacjentów z chorobą przewlekłą 

na przykładzie cukrzycy i nadciśnienia 

tętniczego. 

Jakościowej i ilościowej analizy 

odżywiania się dzieci i młodzieży szkół 

podstawowych, gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych w woj. podkarpackim 

[24]. 

Przy uczelniach tworzą się Studenckie 

Koła Naukowe, których głównymi celami jest 

rozwijanie i pogłębianie wśród studentów 

zainteresowań w dziedzinie opieki 

pielęgniarskiej, nawiązywanie kontaktów 

naukowych ze studentami zrzeszonymi w 

kołach naukowych w innych uczelniach oraz 

pomoc w rozpowszechnianiu osiągnięć 

naukowych. Dla osiągnięcia tych celów 

realizowane są działania polegające na: 

– spotkaniach z pracownikami naukowymi 

i naukowo-dydaktycznymi, 

– uczestnictwie w sympozjach i sesjach 

naukowych, 

– organizowaniu sympozjów, 

– przeprowadzanie zleconych badań [25]. 

Metodologiczne trudności 

pielęgniarstwa jako nauki. 

W rozwoju nauk medycznych, także 

pielęgniarstwa można wyodrębnić dwa 

rodzaje podejścia badawczego. Pierwsze 

ilościowe, przyjmuje istnienie obiektywnego 

świata, który można zbadać za pomocą 

precyzyjnie skonstruowanych, 

wystandaryzowanych narzędzi badawczych. 

Drugie wykorzystuje narzędzia, które łatwo 



 

_____________________________________________________________________________________ 
 

МАГІСТР МЕДСЕСТРИНСТВА № 1 (13) 2015 14 

można zmieniać, po to aby odnaleźć w 

badanym zjawisku nieznane wcześniej 

aspekty. Jest to stanowisko jakościowe, dzięki 

któremu można dokładnie poznać przedmiot 

badań [26]. 

Badania jakościowe, aby były 

właściwie przeprowadzone muszą być 

rzetelne i trafne . O ile w  badaniach 

ilościowych łatwo można sprawdzić trafność i 

rzetelność użytych narzędzi badawczych, o 

tyle w badaniach jakościowych sprawa jest 

trudniejsza przede wszystkim ze względu na 

stosowane narzędzia.  

Za trafnością prowadzonych badań 

mogą przemawiać rozmowy i dyskusje z 

badanymi osobami na temat opisywanych 

zjawisk. Natomiast  w ocenie rzetelności 

badań można przyjąć: 

– otwartość, szczerość i spontaniczność 

wypowiadania się osób badanych,  

– odpowiednią interpretacje wyników badań 

dokonywaną na podstawie analizy dużej 

liczby wypowiedzi respondentów, 

uzyskanych danych obserwacyjnych, 

analizy dokumentów,  

– bliskość kontaktów badacza z badanymi w 

jego naturalnych warunkach przy barku 

czynników zakłócających 

przeprowadzanie badań, 

– częstotliwość i systematyczność 

kontaktów pomiędzy obiema stronami 

biorącymi udział w badaniu pod kątem 

wcześniej przyjętego celu badania [26]. 

– wartości zebranego materiału badawczego 

decyduje dokładność z jaką badacz poznał 

interesujące go zjawisko. 

– Badania jakościowe stosuje się w sytuacji, 

gdy: 

– badacz zamierza poznać określone 

zjawisko takim, jakim ono jest w 

rzeczywistości w jego naturalnym 

środowisku, 

– zjawisko polegające ocenie badacza 

związane jest z problematyką społeczną, 

– badacz chce poznać losy jednostki albo 

dotrzeć do głębi zjawisk [26]. 

Nieodzownym warunkiem 

przeprowadzenia badań naukowych jest 

określenie ich celu.  

Oznaczonemu celowi badań mają być 

podporządkowane problemy badawcze. 

Właśnie one nadają pracy charakter 

badawczy, zapewniając lepsze poznanie 

rzeczywistości i skuteczności działania. 

Określenie problemu badawczego stanowi 

podstawę, która wskazuje kierunek, treść i 

zakres badań, a także warunkuje właściwy 

dobór metod, technik i narzędzi badawczych. 

Właściwie sformułowane problemy są 

podstawą odniesienia sukcesu badawczego, 

dlatego należy pamiętać o: 

– znajomości aktualnego dorobku 

naukowego związanego z daną 

problematyką,  

– precyzji w sposobie ich formułowania, 

– empirycznej sprawdzalności, 

– przydatności praktyczno-użytecznej [27]. 

Rozwiązanie problemów badawczych 

może i powinno przynieść korzyści 

praktyczne naukowa-poznawcze. 

Rozwiązanie problemu naukowego w 

badaniach jakościowych w pielęgniarstwie 

ma stanowić pewien wkład w doskonalenie 

opieki nad pacjentami. Do tych badań  można 

zaliczyć metodę indywidualnych przypadków 

(ang. case study), która opiera się na analizie 

wydarzeń, zjawisk i procesów dotyczących 

konkretnego człowieka w określonej 

strukturze organizacyjnej lub w środowisku 

społecznym [27]. 

Badania jakościowe traktowane są 

jako podrzędny rodzaj metodologii. Należy 

jednak uzmysłowić sobie fakt, iż świat badań 

jakościowych ma zdecydowanie 

humanistyczny charakter. Mają one 

przedstawiać subiektywną rzeczywistość 

widzianą oczami pacjenta. Ten rodzaj badań 

jest bardzo przydatny w pielęgniarstwie. 

Umożliwia uchwycić badane zjawisko z 

zindywidualizowanej perspektywy i 

zrozumieć unikatową naturę człowieka, jego 

zachowanie w różnych uwarunkowaniach: 

zdrowia i choroby [26]. 

Pielęgniarstwo pretendujące do miana 

samodzielnej dyscypliny musi kontynuować 

racjonalne inwestowanie w metody badawcze. 

Jedną z nich, jednocześnie podstawową jest 

obserwacja pielęgniarska, która odgrywa 

ważną role w życiu codziennym każdego 

człowieka, a jako metoda badań, niemal 

zawsze obecna była i jest w wielu naukach. 

Zastosowanie jej daje wszystkim naukom 
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możliwość rozwoju i systematycznego 

wzmacniania własnego warsztatu. Jest jedną z 

metod  wykorzystywanych na potrzeby 

pozyskiwania danych o podmiocie opieki 

[28].   

W miarę upływu lat pracy zawodowej 

pielęgniarka zdobywa coraz większą wiedzę i 

doświadczenie, co sprawia, że wartość 

dokonywanych przez nią obserwacji również 

wzrasta. Dzieje się tak, gdyż obserwowanie 

nabiera charakteru zawodowego odruchu 

spostrzegania tego, co dzieje się dookoła, 

jednak ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

aktualny stan podmiotu opieki. Nie wiadomo 

jednak, ile z tego, co odnotowuje w swojej 

świadomości pielęgniarka  jest 

dokumentowane i wykorzystywane dla celów 

teoretycznych i praktycznych. Są to pytania, 

na które współczesne pielęgniarstwo powinno 

szukać odpowiedzi, szczególnie w kontekście 

szerokiego zainteresowania metodami badań, 

w tym obserwacją. Wszystkie informacje, 

jakie pozyskiwane są z obserwacji 

pielęgniarskiej, tworzą określoną bazę 

danych, przy czym ich liczba i charakter 

zależą od tego, na ile udało się poznać 

podmiot opieki i jego środowisko. Taka 

obserwacja jest pomocna w pielęgniarstwie 

praktycznym, które bazuje głownie na 

odnotowywaniu wielu różnych faktów, 

zdarzeń i stanów, z jakimi pielęgniarka 

sprawująca opiekę się spotyka.  

Porównanie obserwacji jako metody 

badań wykorzystywanych w innych, 

pokrewnych pielęgniarstwu dyscyplinach, 

pozwala mówić o stosunkowo małym jeszcze 

wkładzie uczynionym na rzecz obserwacji 

pielęgniarskiej. Wymagane jest merytoryczne 

uzasadnienie i upowszechnienie przyjętych 

prawd, a także ukazanie konsekwencji 

teoretycznych i praktycznych, istotnych dla 

pielęgniarstwa jako nauki i pielęgnowania 

rozumianego jako działalność praktyczna 

pielęgniarki. [28]. 

W „Encyklopedycznym przewodniku 

pielęgniarek‖ nauka o pielęgniarstwie została 

zdefiniowana jako „ogół czynności 

składających się na działalność badawczą 

prowadzoną przez pielęgniarki‖, oraz „… 

jako wytwór działalności badawczej 

pielęgniarek‖. W obu definicjach akcent 

położono na pielęgniarkę jako badacza, nie 

jest to jednak wykładnia wystarczająca [29].  

  W latach 80 ubiegłego wieku wielu 

psychologów i socjologów podejmowało 

problemy badawcze dotyczące pielęgnowania. 

Praktyka taka była nie tylko akceptowana, ale 

i oczekiwana, a jest też stosowana do dziś. 

Zawodowe kwalifikacje badacza nie są 

najważniejszym kryterium służącym do 

wyodrębniania pielęgniarskich badań od nie 

pielęgniarskich. Istotniejsze znaczenie ma: 

– związek przedmiotu badania z 

pielęgniarską praktyką, 

– powiązania problematyki badawczej z 

konceptualizacją pielęgniarstwa, 

– dostęp pielęgniarki do fenomenu 

będącego przedmiotem badania i kontrola nad 

nim[29]. 

W Polsce, gdzie nie ma wystarczającej 

liczby pielęgniarek o wysokich kwalifikacjach 

metodologicznych, nabywanie tych 

umiejętności pod okiem doświadczonego 

uczonego, nie będącego pielęgniarką, jest 

uzasadnione i nabiera dodatkowej wagi. 

Uświadomienie, na czym polega istota 

badań pielęgniarskich ma znaczenie zawsze, 

gdy rozważany jest dobór tematyki badawczej 

w uczelniach akademickich i innych 

ośrodkach oraz w organizacjach naukowych 

związanych z pielęgniarstwem. W sytuacji 

gdy możliwości prowadzenia badań 

pielęgniarskich są ograniczone, znaczenia 

nabiera dokonywanie selekcji problemów, 

wyłanianie i podejmowanie przede wszystkim 

tych, które są podstawowe, budują zasób 

naukowej wiedzy pielęgniarskiej oraz służą 

profesjonalnej opiece nad pacjentem. 

Wszystko to prowadzi do postępu w sferze 

troski o zdrowie, i stanowią ważne 

uzasadnienie starań o uznanie pielęgniarstwa 

jako dyscypliny naukowej [29].  

Z tego względu w pielęgniarstwie 

polskim wskazane jest: 

Zwiększenie koncentracji badań na 

problematyce pielęgnowania. Nadmierne 

rozproszenie podejmowanej tematyki 

badawczej, wykonywanej nawet dużej liczby 

prac drobnych bez wyraźnego związku z 

nadrzędnym tematem nie sprzyja naukowemu 

rozwoju pielęgniarstwa. Podobnie dominacja 

badań związanych z historią pielęgniarstwa, 
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kształceniem pielęgniarek, socjologią 

zawodu, organizacją i zarządzaniem, chociaż 

są one przydatne, to jednak bezpośrednio nie 

służy rozwiązywaniu podstawowych 

problemów pielęgnowania. 

Zwiększenie jednomyślności co do 

określenia swoistych paradygmatów 

badawczych pielęgnowania. 

Podwyższenie jakości publikacji 

pracowników naukowo-dydaktycznych 

zatrudnionych na kierunku pielęgniarstwo; 

zmniejszenie liczby publikacji zawężonych do 

nie istotnych problemów i oderwanych 

tematów. 

Uczestniczenie pielęgniarek w 

interdyscyplinarnych badaniach naukowych 

[29]. 

Czynniki utrudniające wdrożenie 

wyników badań naukowych do praktyki: 

– czas pomiędzy badaniami a ich 

opublikowaniem, 

– brak rozległej bazy ważnych wyników 

badań, 

– brak badań powtarzanych, 

– pojedyncze badania w zakresie 

pielęgniarstwa, 

– brak przygotowania pielęgniarek w 

zakresie metodologii, 

– brak nastawienia zakładu opieki 

zdrowotnej do zmian, 

– brak oczekiwanej współpracy miedzy 

pielęgniarkami-praktykami a pielęgniarkami-

badaczami [11] . 

Współcześnie prowadzonych jest 

coraz więcej pielęgniarskich badań 

naukowych. Skupiono się wokół postawienia 

odpowiednich pytań badawczych i 

opracowywania metodologii badań. Przed 

pielęgniarkami stawiane są zobowiązania 

etyczne do ich podejmowania i do rozwijania 

szerokiej współpracy na rzec bogacenia 

wiedzy specyficznie pielęgniarskiej. W 

sprawie pielęgniarstwa - jako odrębnej 

dyscypliny naukowej - toczą się jednak wciąż 

dyskusje. Jest to bowiem początkowy etap jej 

rozwoju, a charakter pielęgniarstwa i jego 

złożoność stwarzają bardzo wiele trudności 

[5]. 
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OPIEKA PSYCHOLOGICZNA DLA PIELĘGNIAREK 

 
Lucyna Graf, Mariola Śleziona 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 

 

Streszczenie. Praca pielęgniarek jest pracą trudną, złożoną o charakterze wielozadaniowym. Do jej 

właściwego wykonywania niezbędne jest posiadanie wiedzy, umiejętności i predyspozycji. Ich praca 

niesie także za sobą szereg zagrożeń tj. presja czasu, sytuacje nagłe, nieprzewidywalne, trudne 

relacje ze współpracownikami, pacjentami i ich rodzinami. Pielęgniarki z racji swego zawodu są w 

stałym kontakcie z oczekującymi pomocy ludźmi. Problemy chorych stają się ich problemami, co 

może powodować u nich obciążenie psychiczne i emocjonalne. Niski prestiż społeczny w stosunku 

do wysiłku i nakładów wykonywanej pracy, zbyt niskie płace, brak szacunku pacjentów i 

współpracowników są czynnikami powodującymi narastanie negatywnych emocji w środowisku 

pielęgniarskim. Dodatkowo do obciążeń zawodowych pielęgniarek dołącza się przewlekły stres, 

trudne warunki pracy, nieradzenie sobie z przeciążeniami w pracy oraz błędy organizacyjne, które z 

czasem mogą powodować zespół objawów charakterystycznych dla syndromu wypalenia 

zawodowego. W takich sytuacjach pomocna może być opieka psychologiczna, która powinna zająć 

się problemami związanymi z relacjami interpersonalnymi, poprawą kompetencji emocjonalnych 

pielęgniarek oraz radzeniem sobie ze stresem, zwłaszcza w kontaktach z ludźmi. Porady psychologa 

powinny pomóc poznać sposoby na odreagowanie napięcia emocjonalnego. Zasadne wydają się 

szkolenia psychologiczne dla pracowników ochrony zdrowia, dzięki którym można przeciwdziałać i 

zapobiegać wypaleniu zawodowemu poprzez poszukiwanie dobrej motywacji zarządzając sobą i 

innymi. Pielęgniarki powinny być obligatoryjnie objęte opieką psychologiczną i 

psychoterapeutyczną. 

Słowa kluczowe: pielęgniarka, stres, wypalenie zawodowe, opieka psychologiczna i                                

psychoterapeutyczna 

 

Praca pielęgniarek jest pracą trudną, 

złożoną o charakterze wielozadaniowym. Do 

jej właściwego wykonywania niezbędne jest 

posiadanie szeregu umiejętności. Aby 

prawidłowo wywiązać się ze swych licznych 

obowiązków pielęgniarki muszą posiadać 

właściwą wiedzę, umiejętności, zdolności, a 

także pewne predyspozycje. Praca 

pielęgniarek niesie także za sobą szereg 

zagrożeń tj. presja czasu, sytuacje nagłe, 

nieprzewidywalne, trudne relacje ze 

współpracownikami, pacjentami. Praca 

pielęgniarek związana jest z ciągłą presją 

czasu, występowaniem sytuacji nagłych, 

nieprzewidywalnych takich jak pogorszenie 

się stanu zdrowia pacjenta i jego reanimacją. 

Sytuacje te powodują konieczność szybkich 

działań i natychmiastowych decyzji, 

ponieważ minuty decydują o życiu 

podopiecznych. Okoliczności takie, zwłaszcza 

gdy są częstym zjawiskiem w pracy, 

doprowadzają do postępującego zmęczenia i 

spadku efektywności pracy, a także do 

obniżenia komfortu psychicznego. 

Dodatkowo pielęgniarkom wiele problemów 

stwarzają relacje ze współpracownikami, 

pacjentami i ich rodzinami, które czasami 

przebiegają w atmosferze dużego napięcia 

emocjonalnego. Ze względu na specyfikę 

pracy w tej grupie zawodowej zaburzony 

zostaje rytm całodobowy, co niesie za sobą 

ujemne skutki zdrowotne i emocjonalne.  

SRES 

Psycholodzy prezentują różne 

podejścia do problematyki stresu (stres jako 

bodziec, reakcja, relacja). Wskazują ścisłe 

związki między cechami osobowości, a 

skłonnością do sytuacji stresowych. Najgorzej 

radzą sobie ze stresem osobowości typu A 

(rywalizujące, ambitne, pobudliwe, 

niecierpliwe, wybuchowe) i to one w skutek 

stresu mają skłonność do choroby 

niedokrwiennej serca. Równie podatne są 

osobowości typu C (charakteryzujące się 
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konwencjonalnością, spokojem, bezradnością, 

skłonnością do depresji). One z kolei 

narażone są na choroby nowotworowe. 

Najlepiej ze stresem radzą sobie ludzie o typie 

osobowości B (potrafiący wypoczywać, 

zwolnić tempo życia, obniżać napięcie) [1,2].  

Czynniki wywołujące stres 

zawodowy: 

– odpowiedzialność za zdrowie i życie 

pacjentów 

– nieustanna czujność 

– brak rytmiczności 

– praca zmianowa 

– praca w systemie nocnym 

– relacje społeczne (z pacjentem i jego 

rodziną oraz współpracownikami) 

– zbytnie obciążenie fizyczne 

– utrudnienia w miejscu pracy 

Skutki długotrwałego stresu 

wywołują: 

– rozdrażnienie 

– zniecierpliwienie  

– negatywny wpływ na życie zawodowe i 

rodzinne 

– obniżoną motywację do pracy i 

zaangażowanie 

– skrócenie aktywności zawodowej do 

wieku emerytalnego 

– częste przebywanie na zwolnieniu 

lekarskim, a nawet odchodzenie od 

zawodu 

Zawód pielęgniarki jest często 

eksponowany na stres, co negatywnie wpływa 

na psychikę. Podyktowane jest to 

odpowiedzialnością za zdrowie i życie 

drugiego człowieka, wymogiem stałej 

czujności, kontaktem z chorobą, często 

nieuleczalną, z kalectwem, śmiercią, 

zhierarchizowanym układem zależności 

służbowych, koniecznością towarzyszenia 

człowiekowi we wstydliwych i intymnych 

sytuacjach itp. Działa to destrukcyjnie na 

organizm, ma wpływ na psychikę i rzutuje na 

relacje rodzinne i społeczne.  

Pielęgniarki stresując się częściej 

popełniają niezamierzone błędy, obniża się 

ich wydajność w pracy, przejawiają niechęć 

do zmian, częściej korzystają ze zwolnień 

lekarskich. Chcąc sprostać nakładanym na nie 

zadaniom często omijają przepisy BHP, przez 

co narażają się na urazy i wypadki. Jeśli stres 

jest stałym elementem pracy pielęgniarek z 

czasem tracą one zainteresowanie nią, 

pojawia się wypalenie zawodowe, a w 

skrajnych przypadkach odchodzą nawet z 

zawodu. [3,4,5]  

Stała obecność stresorów w pracy 

pielęgniarek prowokuje różnego typu 

zachowania. Niektóre z nich są niebezpieczne 

dla samych pielęgniarek (omdlenia), inne dla 

pacjentów (brak koncentracji pielęgniarek). 

Takie reakcje deklarowały niektóre 

ankietowane w badaniu przeprowadzonym 

przez WOMP Gdańsk, ponad 1/3 badanych 

przyznała się do przyjmowania leków 

uspokajających oraz korzystania z pomocy 

psychiatry lub psychologa. To pozwala 

przypuszczać, że problem jest poważny, gdyż 

wymaga interwencji specjalistów.                     

W rozwiązaniu problemu pomocne byłoby 

upowszechnienie szkoleń z zakresu radzenia 

sobie ze stresem, samokontroli, nauki 

pozytywnego myślenia, planowania działań 

oraz roli ćwiczeń fizycznych i diety w walce 

ze stresem.  

Anna Raj w swoich badaniach 

zaproponowała działania mogące zmniejszyć 

lub wyeliminować stresory z pracy 

pielęgniarki, należą do nich: 

– zwiększenie etatów pielęgniarskich  

– imprezy integracyjne  

– poprawa komunikacji z lekarzami  

– sprawiedliwe zarządzanie  

– sesje z psychologiem  

– lepsze zaopatrzenie w sprzęt i leki  

– rozbudowany system nagród [6]. 

WYPALENIE ZAWODOWE 

Częstość wyżej wymienionych 

zagrożeń może prowadzić do zjawiska 

zwanego wypaleniem zawodowym. 

Naukowcy z Kopenhagi pod kierunkiem prof. 

Tage S. Kristensena wyodrębnili trzy 

komponenty charakteryzujące ten stan: 

wypalenie osobiste – odczuwane przez 

daną osobę jako fizyczne, psychiczne 

zmęczenie i wyczerpanie, 

wypalenie związane z pracą – 

fizyczne, psychiczne zmęczenie i 

wyczerpanie odczuwane przez daną osobę 

przy wykonywaniu pracy, 

wypalenie w kontaktach z pacjentami 

– fizyczne, psychiczne zmęczenie i 
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wyczerpanie odczuwane przez dana osobę 

przy kontaktach z pacjentami.[2]  

Symptomy zespołu wypalenia 

zawodowego: 

– zaburzenia pokarmowe,  

– częste bóle głowy,  

– bezsenność,  

– uczucie nieprzerwanego zmęczenia,  

– trudności w koncentracji,  

– brak kontroli nad emocjami,  

– rozdrażnienie,  

– agresja,  

– zniechęcenie w kontaktach z pacjentem.  

Pielęgniarki z racji swego zawodu są 

w stałym kontakcie z oczekującymi pomocy 

ludźmi. Problemy chorych stają się ich 

problemami, co może powodować u nich 

obciążenie psychiczne i emocjonalne. Niski 

prestiż społeczny w stosunku do wysiłku i 

nakładów wykonywanej pracy, zbyt niskie 

płace, brak szacunku pacjentów i 

współpracowników są czynnikami 

powodującymi narastanie negatywnych 

emocji w środowisku pielęgniarskim. 

Dodatkowo do obciążeń zawodowych 

pielęgniarek dołącza się przewlekły stres, 

trudne warunki pracy, nieradzenie sobie z 

przeciążeniami w pracy oraz błędy 

organizacyjne, które z czasem mogą 

powodować zespół objawów 

charakterystycznych dla syndromu wypalenia 

zawodowego. 

Dotyka ono przede wszystkim osób 

zatrudnionych w zawodach, które wymagają 

emocjonalnego i bliskiego kontaktu z drugim 

człowiekiem. Wypalenie zawodowe 

pielęgniarek w porównaniu z innymi grupami 

zawodowymi, występuje na większa skalę. 

Potwierdzają to zarówno obserwacje jak i 

liczne przeprowadzone  badania. 

Z badania przeprowadzonego przez 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w 

Gdańsku wynika, że ponad 70% pielęgniarek 

dostrzega u siebie syndrom wypalenia 

zawodowego, a ponad 80% badanych 

pielęgniarek dostrzegała wypalenie 

zawodowe u swoich koleżanek z pracy. 

Natomiast ponad 60% pielęgniarek 

deklarowało, że szuka pomocy, aby zaradzić 

swoim problemom zawodowym. 

Zespół wypalenia zawodowego 

spowodowany jest przedłużającym stresem, w 

takim przypadku działaniem profilaktycznym 

może być opieka psychologiczna. 

Profilaktyka wypalenia zawodowego wśród 

pracowników ochrony zdrowia powinna 

polegać również na organizowaniu 

psychologicznych grup wsparcia, po to, aby 

nie borykać się z problemem w pojedynkę.[6] 

OPIEKA PSYCHOLOGICZNA DLA 

PIELĘGNIAREK 

Reakcje na stres i ich następstwa są 

tak uciążliwe, że wymagają interwencji 

psychologa. Do korzystania z tego rodzaju 

pomocy przyznało się 41,2% badanych.[5] 

Opieka psychologiczna powinna zająć 

się problemami związanymi z relacjami 

interpersonalnymi, poprawą kompetencji 

emocjonalnych pielęgniarek oraz radzeniem 

sobie ze stresem, zwłaszcza w kontaktach z 

ludźmi, którzy potrzebują okazania im 

empatii i cierpliwości. Porady psychologa 

powinny pomóc poznać sposoby na 

odreagowanie napięcia emocjonalnego.  

Opieka psychologiczna może 

odbywać się w formie spotkań grupowych lub 

spotkań terapeutycznych indywidualnych, w 

czasie których można szukać rozwiązań na 

problemy zawodowe i rodzinne.  

Spotkania terapeutyczne pomagają 

pozbyć się napięcia oraz znaleźć rozwiązania 

na nękające problemy, jak również pomagają 

uzupełnić wiedzę i doświadczenie zawodowe, 

zdobyć kompetencje w zakresie kontaktu 

psychologicznego co pozwoli na zwiększenie 

doskonalenia zawodowego oraz 

efektywniejszą opiekę medyczną.  

Warsztaty terapeutyczne pomagają: 

– zrozumieć emocjonalne relacje i 

kontrolować je,  

– rozpoznać ukryte schematy powstawania 

„negatywnych‖ emocji w pracy 

zawodowej,  

– reagować adekwatnie do sytuacji. 

Na warsztatach można nauczyć się w 

jaki sposób podnieść swoją odporność na 

stres, jak dbać o siebie w relacji z ludźmi, w 

jaki sposób radzić sobie z przewlekłym 

zmęczeniem. Warsztaty pomagają 

wypracować skuteczne metody komunikacji 

wewnętrznej, odkryć własne zasoby, w jaki 
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sposób system zarządzania może wpłynąć na 

obniżenie ryzyka wypalenia zawodowego 

wśród pracowników ochrony zdrowia.  

Szkolenia psychologiczne przydatne 

są w pracy pielęgniarek w celu poznania 

umiejętności psychologicznych w zakresie:  

– technik nawiązywania kontaktów i relacji,  

– poznania sposobów udzielania wsparcia 

osobom cierpiącym i przewlekle chorym i 

umierającym,  

– osobom przeżywającym stratę,  

– technik przekazywania trudnych 

informacji oraz  

– dbania o siebie w relacji z pacjentem. 

[6,7,8,9]  

Zasadne wydają się szkolenia 

psychologiczne dla pracowników ochrony 

zdrowia, dzięki którym można przeciwdziałać 

i zapobiegać wypaleniu zawodowemu 

poprzez poszukiwanie dobrej motywacji 

zarządzając sobą i innymi.  

Pielęgniarki podobnie jak na przykład 

pracownicy policji, powinny być 

obligatoryjnie objęte opieką psychologiczną i 

psychoterapeutyczną. 
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Постановка проблеми. Проблема 

термінології незмінно привертає увагу 

вчених різних галузей науки з огляду на те, 

що термін, за висловом Т.Р.Кияка  – це 

ментально-логічний і лінгвокогнітивний 

системоутворюючий елемент логосу. 

Термін відіграє  важливу роль у процесах 

пізнання і творення науки, адже кожна 

галузь знань входить в науку саме своєю 

термінологією. Після проголошення 

незалежності України вітчизняні 

мовознавці та представники інших галузей 

знань багато уваги приділяли 

упорядкуванню української наукової 

термінології. Їхніми зусиллями 

підготовлено та видано ряд словників та 

фундаментальних праць з різних галузей 

діяльності, зокрема протягом 1990-1998 

років видавництва України видали близько 

40 словників з медицини.   

Культуру творять люди, 

контактуючи між собою та з 

попередниками через книжки та словники. 

Ці контакти мають форму спілкування, в 

якому неодмінно  породжуються тексти. 

Одиницю тексту в зарубіжній лінгвістиці 

часто називають дискурсом (З. Херріс, Д. 

Греймас), який прирівнюють до зв’язного 

мовлення або діалогу. Представник 

французької школи Е.Бенвеніст у другій 

половині ХХ століття характеризує 

дискурс як «функціонування мови в 

живому спілкуванні» [1, с. 296].  

Спілкування у процесі мовлення – 

це комунікативне співробітництво, яке 

передбачає два активних начала. Дискурс 

професійного мовлення сучасних лікарів 

включає моделі «лікар-лікар», «лікар-

пацієнт». Обидві моделі характеризуються 

різним ступенем уживання термінів. 

Останнім часом вузькоспеціальні медичні 

лексикони досягли значних обсягів. Так, 

терміносистема лікарських засобів 

включає понад 80 тис. мовних одиниць, 

щорічно з’являється понад 1000 нових 

медичних термінів. Подальша 

диференціація медичної галузі знань 

полегшує обмін інформацією в межах 

вузького фаху, наприклад, «терапевт-

терапевт», «гастроентеролог-

гастроентеролог», «педіатр-педіатр» тощо, 

але ускладнює взаєморозуміння в межах 

макросистеми медицини в моделі «лікар-

лікар». Вирішення цієї суперечності вчені 

шукають в упорядкуванні медичних 

термінів, укладанні медичних словників 

нового покоління за участю медиків та 

філологів, нормалізаторів мови.  

Мета статті – виявити тенденції 

розвитку української медичної 

термінології на сучасному етапі розвитку 

науки.  

Виклад основного матеріалу. 
Процеси глобалізації на межі ХХ-ХХІ 

століть цілковито виключають абсолютну 

ізоляцію мов, навпаки, вони передбачають 

тісні мовні контакти, а відтак запозичення 

з інших мов. Поява у вітчизняній науці 

запозичених нових технологій, нової 

апаратури, препаратів, технічних 

пристроїв спричиняє активне поповнення 
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іншомовними словами, перш за все 

термінами.  

Оскільки процес запозичення 

терміна – це переважно писемний шлях, 

остільки цілком можливий свідомий вплив 

на формування терміносистем. Керування 

термінотворчим процесом передбачає 

планування в ньому як 

«інтернаціоналізації»,  що полегшує 

спілкування, так і «націоналізації», що 

забезпечує національну самобутність мов 

[2,  c. 54].  Наявність іншомовних слів у 

терміносистемах містить одночасно і 

переваги, і недоліки в медичному дискурсі, 

а саме: комфортне для моделі «лікар-

лікар» і дещо, а подекуди дуже 

дискомфортне для моделі «лікар-пацієнт». 

З огляду на цю обставину загострюється 

ряд питань: як ставитися до запозичень, як 

сприймати їх збільшення, чи доцільно 

чинити їм опір? Тому проблема «свого» та 

«чужого»  в терміносистемах різних 

галузей медицини актуальна і практично 

значуща. 

Сучасні медичні і біологічні 

терміносистеми досягли найвищого 

ступеня інтернаціоналізації порівняно з 

термінологією інших галузей завдяки 

впливу двох класичних мов античного 

світу – давньогрецької і латинської. Збірка 

давньогрецького вченого Гіппократа 

«Corpus Hippocratum» започаткувала 

медичну термінологію.  З цієї праці 

українська наукова медицина успадкувала 

багато найменувань. Грецька мова до 

кризи античного світу виконувала функції 

міжнародної мови медицини та 

професійного спілкування між лікарями 

різних етнічних груп в моделі «лікар-

лікар». Російський вчений-енциклопедист 

М.В.Ломоносов підкреслював роль 

грецької мови для багатьох наук і 

особливо для медицини та біології. 

Взаємодія грецької та латинської 

мов [3] сприяли їхній активній участі у 

творенні медичних термінів: медичні 

найменування, яких не вистачало в 

грецькій мові, запозичувались нею з 

латинської, а грецькі за походженням  

слова зазнавали латинізації [4, с. 411]. 

Часто античні латинські слова 

дублювалися латинізованими грецькими 

запозиченнями, і нині одна з 

найхарактерніших особливостей 

української медичної термінології, що 

зумовлена її двомовною греко-латинською 

основою, полягає в наявності значної 

кількості дублетних терміноелементів 

грецького та латинського походження, 

наприклад: офтальмолог (грецьк.) – 

окуліст (лат.). Офтальмологічний термін 

блефарит  створений на матеріалі грецької 

мови (blefaron – повіка), а означення  

пальпебральний походить від латинського 

слова palpebra  – повіка.   

Українці усвідомлюють себе 

частиною світової спільноти, це сприяє 

розвитку інтеграційних процесів в 

економіці, політиці, а відтак і в інших 

галузях життя суспільства, зокрема, мова 

реагує на це активізацією інноваційних 

процесів у лексиці та відповідно у 

термінології. Такі процеси, з одного боку, 

зумовлюють збільшення кількості 

запозичень, а з іншого – активізують 

резерви власної національної мови. У 

процесі гармонізації «свого»  і «чужого» у 

термінології слід, на думку академіка І.К. 

Білодіда, враховувати те, що потреба 

засвоєння нових інтернаціональних 

елементів постає тоді, коли міжмовні 

тенденції до їх прояву збігаються з 

внутрішніми потребами та можливостями 

окремо взятої мови. При цьому вчений 

підкреслював, що поповнення 

термінологічної лексики полегшує 

двомовне спілкування та заощаджує 

зусилля у процесі засвоєння будь-якої 

мови. Отже, можна говорити про те, що 

іншомовні запозичення, зокрема 

інтернаціоналізми, сприяють науковим 

контактам між фахівцями різних країн, у 

тому числі між лікарями.  

Оскільки неназваними поняттями 

оперувати важко, професійна діяльність 

постійно супроводжується утворенням 

нових термінів. Попри розширення 

словникового складу мови та здавалось би 

необмеженому виборі термінів усі, хто 

бере участь у науковому дискурсі, зокрема 

медичному,  відчувають гостру  нестачу 

слів, часто скаржаться на 
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непідготовленість до вираження 

абстрактних «розумових» понять. 

Найбільш природною відповіддю на ці 

виклики часу є створення нових термінів 

або використання у їх функції вже 

існуючих слів.   

Оскільки термін належить не 

загальній, а «груповій» мові, його 

семантика відносно відкрита для свідомих, 

цілеспрямованих, регулюючих 

модифікацій. Група вчених може 

«домовитися»  вкладати у той або інший 

термін певний зміст. І хоча стихійність 

мовних явищ важко, а подекуди зовсім не 

узгоджується з індивідуальним 

втручанням і надає йому, на думку О.М. 

Пєшковського, вид «донкіхотства», проте 

втручання у творення спеціальної лексики 

гармонізує термінологію, звичайно, лише у 

тому разі, коли мова йде про лідерів 

наукового середовища. Наприклад, 

тканинні препарати, що виготовлені, 

досліджені та апробовані в Українському 

науково-дослідному інституті очних 

хвороб і тканинної терапії імені В.П. 

Філатова Національної Академії медичних 

наук України (Одеса), є інноваційними і 

здебільшого мають українські назви, 

наприклад: ФіБС, торфот. 

Наші дослідження переконують, що 

гармонізації двох моделей медичного 

дискурсу сприяє включення в іншомовні 

терміни таких терміноелементів, які 

зумовлюють їх вмотивованість. Саме 

вмотивованість вважається найбільшою 

перевагою при виборі  «свого» і «чужого» 

з-поміж термінів-синонімів. Так, цілком 

вмотивована автентична назва  райдужка   

(лат. iris) для частини судинної оболонки 

очного яблука, що розміщена попереду 

кришталика. У різних людей вона може 

мати різне забарвленні, за яким 

визначається колір очей: блакитні, зелені, 

сірі, карі, чорні очі. Цю палітру кольорів 

народна уява асоціювала з веселкою. Одна 

з народних назв райдужки веселкове 

перепно. Слово веселка в українській мові 

є синонімом до слова райдуга. 

Зменшувально-пестливе райдужка, 

набувши термінологічного значення,  

втратило значення  демінутивності. 

Подібне явище спостерігаємо також у 

термінах кришталик, чашечка, лялечка (у 

комах). Народнорозмовна природа деяких 

українських анатомічних термінів робить 

їх образними, вмотивованими, завдяки 

чому вони цілком органічні в моделі 

«лікар-пацієнт». Наведемо приклади 

вмотивованих офтальмологічних термінів: 

очна щілина,  склоподібне тіло, слізне 

м’ясце,  слізний мішок, слізне озерце, 

слізний струмок, турецьке сідло, війчастий 

вінець, ядро кришталика, жовта пляма, 

крилоподібна плівка тощо.  

Висновки. Системи термінів 

окремих галузей знань формуються у 

значні мірі стихійно. Термінологічне 

вчення з’явилось тоді, коли до цієї роботи 

долучились лінгвісти. І це невипадково, 

адже упорядкована термінологія не тільки 

підводить підсумок, але й має 

прогностичні властивості, слугує 

інструментом для подальшого розвитку 

науки. Питання термінології – це питання 

не тільки національно-історичне, це й 

інтернаціональна проблема людської 

цивілізації та пошуків взаєморозуміння 

між народами. На сучасному етапі у 

розвитку української  медичної 

термінології поєднуються дві стихії: 

тяжіння до міжнародних стандартів і 

водночас посилення інтересу  до власних 

національних надбань у мові.  
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Резюме. В статье освещены вопросы 

развития украинской медицинской 

терминологии, роль греческого и латинского 

языков в создании медицинских терминов, 

основные тенденции развития медицинской 

терминосистемы, которые состоят в 

тяготении к международным стандартам и 

одновременно усилению интереса к 

собственным национальным приобретениям 

в языке. 

Ключевые слова: научный 

медицинский дискурс, медицинские 

термины, модели общения.  
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Summary. The article addresses the 

questions of the elaboration Ukrainian medical 

terminology, the role of Greek and Latin in 

coining medical terms as well as major trends in 

extending the medical terminology system 

which implies correlation with international 

standards, and, on the other hand, strengthening 

interest in national language development. 
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THE PROBLEM OF GIFTEDNESS:  DEFINING AND DIAGNOSING 
 

Voznyuk O. V. 

Zhytomyr Ivan Franko State University 

 

Summary. The supposition about close connection of giftedness with creative and intellectual 

aspects of a man is theoretically substantiated due to  fundamental methodological approaches 

when the research proceeds from the universal to the particular, and from the latter – to the 

singular. On the level of philosophical methodology the universal paradigm of development is 

applied enabling to ground, that creativity, giftedness and intellect have certain genetic ties being 

realized in the process of a person's   development: the man develops from the state of giftedness, 

characterized by the functions of right hemisphere of the cerebrum realizing multiple, emotional 

and image reflection of reality, high affective and perceptive sensitivity being the indicators the 

very giftedness – that right hemispheric developing potential of man which must be sublimated into 

left hemispheric intellectual (analytical, abstract and logical) forms of psychical activity. On the 

third stage of man's development the unification of right- and left hemispheric functions  reveal the 

psychophysiological basis for creative (paradoxical, dialectical) thinking and mastering of reality. 

The mentioned stages determine  pertain proper strategies of the diagnostics of giftedness. 

Key words: the concept of functional asymmetry of the cerebral hemispheres; the universal set of 

giftedness diagnostics; giftedness, intellect, creativity. 

 

Introduction. Deep and many-sided 

research into the problem of giftedness 

enables to conclude that man's giftedness, 

being his major psychological capacity, is 

tightly connected with such personality's 

aspects as creativity, intellect, intellectual 

development. Besides, the human beings that 

have developed searching mechanism being 

essential for the creative process, are 

characterized by minimal aggressiveness 

towards their surroundings and are sensitive 

to the need to help others, when creativity and 

altruism are positively correlated. At the same 

time the creativity is the basis of empathic 

capacity (the ability to understand another 

person's point of view), of the formation of 

non-pragmatic, spiritual value and world 

outlook orientation of an individual.  

Thus, the sense of justice, an active 

reaction to truth, harmony and nature are 

strongly developed in creative people. Other 

such qualities: the developed sense of 

harmonious social and natural environment; 

high dedication to a certain deed, the desire to 

bring all things to perfection; autonomous 

system of values; the setting of high demands 

to himself and other people; no tendency to 

conformism; the immersion into philosophical 

problems. 

You can differentiate other 

characteristics of the emotional sphere of 

creative individuals, often being quite 

contradictory to each other: increased 

sensitivity (R.Kettel), impulsivity (F.Barron); 

high energy level; increased susceptibility; a 

unique combination of some accented 

personality traits (L. B.Yermolayeva-

Tomina); deviations from behavioral patterns, 

stubbornness (U.V.Kala), emotional 

coloration of individual processes; emotional 

attitudes; the influence of emotions on 

subjective evaluation; emotional immersion 

into activities (V.O.Molyako); sensory and 

emotional lability (rigidity); high level of 

emotional excitability (V.M.Kozlenko). 

Indicated heightened emotionality, according 

to P.V. Simonov's information theory of 

emotions (according to which man's emotions 

results from the deficiency of relevant 

information, and the latter reflects the low 

probability of the events) means creative 

people need the information (being the 

function of probability), which means their 

openness to uncertainty [1-3]. 
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So, man's  creativity reveals a close 

relationship with giftedness, one of the major 

features of which is the ability to creative 

acts, when the process of the development of 

a creative person must be focused on the 

qualities, peculiar to the gifted individuals. 

Thus the diagnostics of giftedness must be 

closely correlated with studying the creative 

and intellectual aspects of a man. The major 

objective of our research is to substantiate this 

supposition on a theoretical revel.   

The scientific results and their 

discussions. The fundamental research of 

L. Terman (1959), who had proved the 

stability indices of intelligence on a Stanfort-

Binet scale, due to which  established by 

appropriate tests level of intellect's 

development served for many years as a 

working definition of giftedness and thus 

creativity [4]. 

Thus we can draw a conclusion of a 

close relationship between such man's 

phenomenological characteristics as 

creativity, giftedness and   intellect (genetic 

aspect of this relationship is illustrated by the 

Japanese proverb: "a five-year-old child is a 

genius; at ten the child is a talented creature; a 

twenty-year-old person is an ordinary man"). 

To identify the genetic relationship 

between the mentioned categories, thus 

ascertaining their essence, one should apply 

the fundamental methodological approaches 

to the study of the phenomenon of giftedness, 

which leads to the conclusion that such a 

study should be implemented both at the level 

of all-scientific, philosophical methodology 

(where universal conceptual basis of the 

research into the man and Universe are 

applied), and at the level of concrete scientific 

methodology (where concrete aspects and 

mechanisms of human development in the 

context of studied categories – giftedness, 

intellect, creativity – are used). Therefore, our 

research will proceed from the universal to 

the particular, and from the latter – to the 

singular. 

On the level of philosophical 

methodology one should use a universal 

paradigm of development being the universal 

developmental scheme of any phenomena of 

our world. This development, which reveals a 

dialectical scheme of any change, can be 

represented as a universal philosophical 

model, containing its elements – the person 

and the world (that is, internal and external, 

subject and object, "I" and not-"I") [5].  

This dialectical scheme is viewed as a 

process of changing the developing 

phenomena covering three states: the state of 

fusion of the subject and object (the thesis) → 

the state of differentiation of the subject and 

object (the antithesis) → a new state of the 

fusion of the subject and object (the 

synthesis). 

Here we can see a process of splitting 

(violation) the integrity state (the identity of 

the opposites) of the developing phenomena, 

and the ultimate restoring of this integrity at a 

highest evolutionary stage. This Hegelian 

scheme is quite dialectic. It is illustrated in a 

very simple way by G.V. Plekhanov's words, 

who noted that any phenomenon, developing 

to the end, changes into its opposite; but since 

the new, contrary to the first, phenomenon 

also in its turn changes into its opposite, then 

the third phase of development has a formal 

resemblance with the first one. 

Here we have a generally known 

philosophical idea about the development, 

when the third evolutional stage dialectically 

reiterates the first one, but on a higher level of 

development. 

It is important that the mentioned 

dialectical process revealing the formal 

identity of the first and the third (the last) 

developmental phases of any phenomenon, 

finds the expression in psychological studies 

that reveal the so-called pro- and retrograde 

inhibition when the rows of items,  retained in 

man's memory, form a special structure due to 

which the initial and final elements take 

precedence in the memorizing process. 

The mentioned scheme of the 

development of dialectical contradiction, that 

reflects the repetitive (cyclic) change of two 

opposing states – integrity and discretion 

(being embodied in the philosophical 

categories of singular and plural) is universal. 

P.K. Anokhin emphasized  that from the 

broad biological standpoint, as well as from 

the standpoint of philosophical analysis of the 

role of spacio-temporal structure of the world,  
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the moving of the matter along the consequent 

rhythmically  reiterating phases is an 

universal law, defining the main organization 

of living beings on our planet 

This conclusion expresses the 

universality of cyclic-helical form of the 

development of various phenomena, being 

thus a methodologically isomorphic entities. 

The initial stage of onto-and 

phylogenetic development of a mankind 

reveals the unity, syncretism of the subject 

and object, when a man of primitive societies 

and the surrounding world made up a single 

psyche unity, and the subject and object 

appear to be an integral indivisible complex. 

The second stage is the era of modern 

times when the human development as a 

species and the subject of history shows the 

ever increasing unfolding the dichotomy of a 

man and the world. 

The third stage involves the process of 

the fusion of the object and subject, when 

they influence on each other. At this stage the 

spiral of the development of a humanity 

returns to its sacral sources, but at a higher 

level. This third stage of the evolution of an 

education as a social institute is characterized 

by the construction of the educational process 

on a subject-subject basis, revealing the 

development of interdisciplinary synthesis 

and the emergence of such integrative 

research spheres as acmeology, educational 

anthropology (being earlier pedology), 

suggestopedia, educational synergy, ecology 

and chronobiology. 

In the specific form the universal 

development paradigm (which reveals the 

triad process of development: thesis – 

antithesis – synthesis) is embodied in the 

hemispheric asymmetry of human brain at the 

level of general scientific methodology 

because the hemispheres (being the most 

heuristic problem solving analytical tool of 

our study) may be considered a 

psychophysiological focus of the human 

being, since their functions are directly or 

indirectly correlate with many aspects of this 

human being. 

As appropriate experiments show, the 

hemispheres may be considered a psycho-

physiological focus of human organism, since 

with their functions such sides of human 

entity are related, as the mechanisms of aim 

creation and searching for the ways of 

achieving the aims, energetic and 

informational regulation of people's behavior, 

empathy and reflection, extroversion and 

introversion, automatic and spontaneous 

psychic activity, first and second signaling 

systems, power and weakness of nervous 

processes, their lability and inertness, 

excitation and inhibition, I and non–I, 

ergotrophic and trophotrophic functions, 

volitional and non-volitional psychic spheres, 

sympathetic and parasympathetic branches of 

vegetative nervous system, etc. [7-9] 

Any automatic (subconscious) action 

of a man is included in right hemispheric 

psychic activity, and non-automatic 

(conscious) – in left hemispheric aspects of 

psychic activity. It should be noted that right 

hemispheric strategy of perception, thinking 

and mastering the world represents the 

emotional, concrete, expressive, holistic 

world view which forms ambiguous poly-

semantic linguistic and motivational context 

of reflecting reality, corresponding with the 

energy-field aspect of the Universe which can 

be characterized as continual type of matter. 

On the contrary, left hemispheric perception 

strategy represents abstract-logical, sign-

symbolic, discursive, conceptual, discrete, 

plural world outlook which forms accurate 

linguistic and motivational context of 

reflecting the surrounding world. Such a 

cognitive strategy corresponds with the 

substance-informational aspect of the 

Universe which can be characterized as 

discrete type of matter. We may add that the 

right hemisphere "creates" religious-

mythological, artistic reality, awaking to life 

such forms of social consciousness, as 

religion and art. The left hemisphere "creates" 

scientific-technocratic reality, revealing 

science and politics [5]. 

It should be emphasized that in onto- 

and phylogenesis of a living being one 

observes the process of gradual increasing the 

hemispheric asymmetry (in a baby the state of 

functional symmetry of cerebral cortex takes 

place when the hemispheres work according 

to the functional pattern of the right 
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hemisphere), the greatest expression of which 

is reached at a mature age. Afterwards, the 

hemispheric asymmetry is gradually leveled. 

The condition for functional synthesis of 

hemispheres is revealed when elderly person, 

enriched in life experience, factually 

transforms himself into a child with its plastic 

psyche, spontaneity, frankness and openness 

of perception of the world.  

If we take into consideration the fact, 

that right hemispheric functions focus on the 

present time with turning to the past, and the 

left one – on the present time with turning to 

the future, then it is possible to say that a 

person's development moves quite naturally 

from past to future, and from the latter – to 

their integration, when spacio-temporal 

dichotomy of the Being is eliminated and a 

person liberates himself from "the curse of 

Chronos". 

In general, we can make an important 

conclusion, corresponding to the newly 

opened facts: the socio-psychological life of a 

society reveals periodic processes of 

vacillation of social mood typical for the left 

(20-25 years) and right (20-25 years) 

hemispheres. The period of these oscillations 

corresponds to the lifespan of one generation. 

These cycles were traced and learned on a 

quantitative level with the help of researching 

into social and psychological climate of a 

society, as well as by analyzing of such social 

practices as  the styles of architecture, music, 

fashion, etc. 

On the whole, we have three major 

forms of comprehension of the Being 

according to Y.A. Urmantsev – rational (left-

hemispheric), sensual (right-hemispheric) and 

meditative, which incorporates the first and 

the second forms [10]. As neuropsychological 

investigations of brain's EEG show, in the 

state of functional synthesis, the 

synchronization process of brain's 

hemispheres – the meditation (illumination) 

state displays itself. We can arrive at a 

conclusion that a person's development 

proceeds from sensational to rational, and 

from the latter to meditative form of 

understanding and mastering the world [7]. 

so, the goals of education and the ways of 

reaching them become quite understandable. 

First of all it is evident that the state of 

hemispheric harmony presupposes a sufficient 

developmental level of the two hemispheres. 

For the time being a traditional school rests 

mostly on the development of analytic left-

hemispheric thinking, though the fact of 

certain underestimation of the importance of 

emotional and imaginative (right-

hemispheric) mechanisms of psychic activity 

in the process of educating is acknowledged, 

and the experiments convince us that right-

hemispheric function activation ensures a 

respectively significant stimulus for the 

development of left-hemispheric form of 

psychic activity [11-16]. 

The conducted analysis enables to 

elucidate the major aspects of a new holistic 

(synergetic) paradigm of education, and 

shows in what way to unfold the stages of 

educational process on structural, dynamic 

and pragmatic levels. Up to 8–12 years of the 

child's growing the right hemispheric aspects 

of schooling is to be developed. After the age 

of 8–12, when the process of active 

hemispheric asymmetrization is revealed, we 

are to turn to the left hemispheric aspect of 

schooling process. But here great attention 

should be paid to the process of mutual 

functional correspondence and harmonizing 

of both aspects of the human being, since here 

we must achieve the state of hemispheric 

integration without losing the right 

hemispheric forms of person's activity. This 

scenario mirrors the mentioned Japanese 

saying, according to which at 10 any of us is a 

genius, at 15 – a talented person and at 20 we 

are ordinary people. 

It is important to know that the onto- 

and phylogenetic dynamics of the cortex 

shows the movement from the unconscious 

(right hemispheric) to the conscious (left 

hemispheric) aspect, and from it – to their 

synthesis thus revealing the super-

consciousness (K.K. Stanislavsky and 

V.P.Symonov et al.). It is on a combination of 

the two functional entities (emotional-

imaginative and abstract-logic), which 

exclude each other, the state of creativity is 

"generated", since one of the newest concepts 

of creativity mechanism is related with the 

concept of biosociation, being  used as a 
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contemporary explanatory principle of the 

creative status of a man. Contrary to 

associative relations of the concepts in man's 

brain, which take place under the influence of 

hackneyed experience schemes based on the 

repetition of the concepts emerging in time 

and space and built of similarity, contiguity or 

contrast principles, the biosociation stems 

from the combination of ideas that have no 

obvious interconnection and their relationship 

sometimes looks as supernatural, paradoxical, 

unbelievable. This quality is a diplasticity, 

being the man's ability to combine in one 

logical context the things and phenomena that 

exclude each other. 

The made analysis leads to the 

conclusion that creativity, giftedness and 

intellect have curtain genetic link, which is 

realized in the development of a man: a 

person develops from the state of giftedness, 

which is characterized by the functions of 

right hemisphere of the brain  characterized 

by poly-semantic, emotional and imaginative 

reflection of reality, by affective and sensory 

perception being the indications of giftedness 

– the right-hemispheric developmental 

potential of a person, which in the 

developmental process must be sublimated 

into the left-hemispheric intellectual – 

analytical, abstract and logical state, since the 

intellect can be understood as a set of 

elementary processes of information 

processing (G. Eysenck, R. Sternberg et al.). 

Finally at the third stage of human 

development the integration of the right- and 

left-hemispheric functions reveals the 

psychophysiological basis for creative 

(paradoxical, dialectical) thinking and 

fathoming the reality [17].  

Consequently, the perfect and  natural  

human development starts from giftedness, 

then follows to intellect and from the latter – 

to creativity. 

Thus the universal developmental 

paradigm is an important methodological 

basis helping to understand many phenomena 

of our world, solving scientific problems, 

including the problem of activities types. The 

theory of the activity of national psycho-

educational science differentiates several  

activities types. First of all, we can mention 

the activities types in ontogenetic trajectories: 

the playing → learning → labor (A.N. 

Leontiev). In general, the scholars distinguish 

such activities, as playing, learning, cognition, 

thinking, labor, communication, speech, vital 

and practical activities et cetera (B.G. 

Anan'ev, S.L. Rubinstein, A.N. Leontiev et 

al.).  

Therefore, the actual scientific task is 

to classify the activities types and 

differentiate the most fundamental of them, 

since thinking, communication, learning, 

cognition are present in playing and labor  

through-way. It is the universal development 

paradigm that allows us to understand that the 

activities, being the dialectical category, 

reveals three stages of its unfolding thus 

meeting a fundamental genetic circuit 

(giftedness → intellect → creativity): the 

playing (the activities are not aimed at 

achieving the pragmatic goals and existing for 

itself as a subject-subject phenomenon) → 

labor (purposeful activities aimed at achieving 

certain pragmatic goals, which reveals an 

object-object instrumental character) → 

creativity  (the activities that replicate the 

playing, but at a higher level of development, 

having the characteristics of both the playing, 

being spontaneous, self-determined activity, 

and the labor, being the activity that aims at 

practical results).  

According to Erich Fromm, the 

spontaneity is a condition for realizing the 

integrity of the individual, where different 

spheres of life are combined together. In this 

case, the main component of such a 

spontaneity, according to Erich Fromm, is 

love which excludes the dissolving the human 

"I" in another person and the possession of it. 

Love should be a man's voluntary union with 

the outside world on the basis of preserving 

their identity. It is in this polarity lies the 

dynamic nature of love: it increases the desire 

to overcome separateness and leads to the 

unity, but does not destroy individuality [18]. 

The conclusion. Thus, taking into 

account the conducted analysis, the universal 

set of the giftedness diagnosis (which at the 

same time reveals the giftedness'  criteria and 

covers the genetic trajectory of the child's 

personality development, when giftedness is 
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predominantly expressed at primary and 

secondary school age; the intellect – at middle 

and secondary school age; and creativity – at 

high school age) must contain the following 

tools: 

Giftedness (right brain): 1) the 

research of man's inter-sensual  associativity 

(synesthesia) based on the study of sense 

channels of the human body (i.e, the affective 

and perceptual sensitivity); 2) the study of 

empathy 3) the study of the development of 

altruism; 4) the research of the capacity for 

artistic exploration of reality and imaginative 

thinking. 

Intellect (left brain): 1) the study of 

intellectual resources of human thinking, the 

ability to abstract and logical thinking, etc.  

Creativity (hemispheric synthesis): 1) 

the research of the capacity for creative, poly-

semantic, multidimensional, paradoxical, 

biosociation thinking, 2) the study of the 

ability to hypothesis making, 3) the research 

of brain asymmetry index, 4) the study of the 

ability to non-pragmatic value and world 

outlook orientations. 
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Резюме. Предположение о близких 

отношениях одаренности с творческими и 

интеллектуальными аспектами человека 

теоретически подтверждается благодаря 

фундаментальным методологическим 

подходам, когда исследование идет от 

всеобщего  к особенному, а от него – к 

одиночному. На уровне философской 

методологии используется универсальная 

парадигма развития, благодаря которой 

обосновывается, что творчество, одаренность 

и интеллект имеют определенную 

генетическую связь, которая реализуется в 

процессе развития человека: человек 

развивается от состояния одаренности, 

характеризующегося функциями правого 

полушария головного мозга, которые 

реализуют многозначное, эмоционально-

образное отражение действительности, 

высокую аффектно-перцептивную 

сензитивность, что являются признаками 

именно одаренности – того 

правополушарного развивающего 

потенциала человека, который должен 

сублимироваться в левополушарные 

интеллектуальные (аналитические, 

абстрактно-логические) формы психической 

деятельности. На третьем этапе развития 

человека интеграция право- и 

левополушарных функций обнаруживает 

психофизиологическую базу для творческого 

(парадоксального, диалектического) 

мышления и освоения действительности. 

Отмеченные этапы определяют 

соответствующие стратегии диагностики 

одаренности. 

Ключевые слова: концепция 

функциональной асимметрии  полушарий 

головного мозга; универсальный набор 

диагностики одаренности; одаренность, 

интеллект, творческий потенциал. 
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Резюме. Припущення про близькі 

відношення обдарованості з творчими та 

інтелектуальнми аспектами людини 

підтверджується завдяки фундаментальним 

методологічним підходам, коли дослідження 

реалізується від всезагального до 

специфічного, а від нього – до одиничного. 

На рівні філософської методології 

використовується універсальна парадигма 

розвитку, завдяки якій обґрунтовується, що 

творчість, обдарованість й інтелект мають 

певний генетичний зв'язок, який реалізується 

в процесі розвитку людини: людина 

розвивається від стану обдарованості, що 

характеризується функціями правої півкулі 

головного мозку, які реалізують 

багатозначне, емоційно-образне 

відображення дійсності, високу афективно-

перцептивну сенситивність, що є ознаками 

саме обдарованості. На третьому етапі 

розвитку людини інтеграція право- і 

лівополушарних функцій виявляє 

психофізіологічну базу для творчого 

(парадоксального, діалектичного) мислення і 

вивчення дійсності. Виділені етапи 

визначають відповідні стратегії діагностики 

обдарованості. 

Ключові слова: концепція 

функціональної асиметрії півкуль головного 

мозку, універсальний набір обдарованості, 

обдарованість, інтелект, творчий потенціал. 
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РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНЬОГО МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА В ПРОЦЕСІ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
 

Самборська Н.М. 

КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 

 

Резюме. У статті розглядається значення  соціально-комунікативної компетентності для 

майбутнього медичного працівника. При цьому особлива увага звертається на професійне 

спілкування як основу формування соціально-комунікативної компетентності майбутнього 

фахівця. Обґрунтовано взаємозв’язок та взаємозумовленість соціальної та комунікативної 

компетентності у структурі соціально-комунікативної компетентності майбутнього 

медичного працівника. 

Ключові слова: соціально-комунікативна компетентність, конфліктність середовища, 

професійна компетентність. 

 

Постановка проблеми. Процес 

реформування галузі охорони здоров’я 

передбачає розробку нових підходів до 

професійної підготовки та професійної 

діяльності кадрового ресурсу означеної 

галузі, в тому числі й середнього 

медичного персоналу. Кваліфікаційні 

вимоги до медичної сестри як фахівця, 

який працює у різних комунікативних 

полях, вміщують і позиції соціально-

комунікативного характеру, особливо у 

просторі «медична сестра - хворий». 

Останнє потребує підвищеної уваги до 

проектування й впровадження новітніх 

педагогічних технологій професійної 

підготовки середнього медичного 

персоналу, в тому числі у медичних 

коледжах і інститутах медсестринства; 

означені технології повинні містити 

значущий комунікативний компонент як 

основу формування соціально-

комунікативної компетентності медичних 

сестер.  

Мета дослідження полягає у 

визначенні педагогічних умов розвитку 

соціально-комунікативної компетентності 

майбутніх медичних працівників у процесі 

їх фахової підготовки. 

Методи дослідження. Для 

розв’язання поставлених завдань у роботі 

були застосовані методи теоретичного 

дослідження- зіставлення, систематизація, 

класифікація, узагальнення.  

Результати дослідження. 
Головними проблемами в побудові 

комунікативних відносин медичної сестри 

у професійному середовищі є обмеження в 

соціальній і комунікативній 

компетентності, комунікативні бар’єри, 

високий рівень конфліктності частини 

середнього медичного персоналу тощо [1, 

с.12-13]. Водночас реально ситуація 

виглядає таким чином, що медичні сестри 

часто недооцінюють необхідності 

постійних комунікацій з пацієнтами, 

основний наголос робиться на 

маніпуляційних способах лікування, без 

урахування потреб пацієнтів у 

позитивному комунікативному середовищі 

лікувального закладу. У зв’язку з цим 

майбутні медичні сестри не бачать 

особливої необхідності в розвитку своїх 

соціально-комунікативних умінь і навичок, 

не розвивають схильності до професійних 

комунікацій у просторі «медична сестра – 

пацієнт», «медична сестра – лікар», 

«медична сестра – родичі пацієнта» та ін.   

Науковці, які досліджують питання 

формування соціально-комунікатвиної 

компетентності медичних працівників (Т. 

Васільєва, Д. Мішніков, О. Алексєєв, О. 

Дригінкіна та ін.) [2, с. 77-80.] 

стверджують, що формування належного 

рівня соціально-комунікативної 

компетентності медичного працівника є 

таким само важливим завданням системи 
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вищої професійної освіти, як і розвиток 

спеціальних знань, умінь і навичок 

майбутніх фахівців системи «людина-

людина». Середній медичний персонал 

лікувального закладу постійно включений 

у процес спілкування; це зумовлює 

вираженість соціальних характеристик 

професійного портрету медичної сестри. У 

полі професійного спілкування та в 

комунікаціях поза професійним 

середовищем медична сестра має 

розвивати чітку й координовану 

комунікативну взаємодію на основі 

позитивних взаємин між учасниками 

комунікативного процесу, з високим 

рівнем взаєморозуміння задля формування 

й підтримання в лікувальному закладі 

відповідного соціально-психологічного 

клімату [3, с. 17-24.]. 

Соціально-комунікативна 

компетентність медичної сестри 

поширюється також і на взаємини в 

середовищі здорового населення. Це 

пояснюється тим, що нині суттєво 

змінилися наукові підходи до самого 

феномена хвороби як теоретичного 

поняття і як об’єкта професійної діяльності 

медичного працівника. Попередження 

захворювань окреслюється в сучасній 

науці надважливим завданням усіх 

суб’єктів галузі охорони здоров’я, а це 

робить процес комунікацій середнього 

медичного персоналу лікувальних і 

профілактичних закладів особливо 

значущим. Крім цього, пацієнт медичного 

закладу виступає рівноправним суб’єктом 

вирішення питання про процес лікування, 

його зміст і наслідки, тому виважене, 

доброзичливе, компетентне спілкування 

медичної сестри і пацієнта сприяє його 

одужанню і подальшій реабілітації.  

Виходячи з аналізу наукових 

джерел щодо проблеми формування 

соціально-комунікативної компетентності 

майбутніх медичних працівників у процесі 

професійної підготовки в медичних 

коледжах та інститутах медсестринства, 

можемо гіпотетично представити, за яких 

умов цей процес формування означеного 

виду компетентності буде успішним, а 

саме: 

- за умови окреслення соціально-

комунікативної компетентності майбутніх 

медичних працівників як рівноправної 

складової їх загальної професійної 

компетентності, наряду зі спеціальними 

знаннями, вміннями й навичками; 

- за умови забезпечення 

взаємовпливу і взаємозумовленості 

гуманітарної, загальнопедагогічної та 

спеціальної складових професійної 

підготовки медичних сестер з урахуванням 

новітніх форм, методів і засобів 

формування соціально-комунікативної 

компетентності; 

- за умови розвитку в навчальному 

закладі соціально-комунікативного 

середовища, яке слугуватиме чинником 

формування соціально-комунікативної 

компетентності;  

- за умови організації занять з 

дисциплін соціально-гуманітарного циклу 

з використанням інноваційних 

педагогічних технологій; 

- за умови забезпечення 

моніторингу сформованості рівня 

соціально-комунікативної компетентності 

майбутніх медичних працівників у процесі 

професійної підготовки з боку кафедр та 

адміністрації медичного навчального 

закладу. 

Висновки: Професійне спілкування 

є основою формування соціально-

комунікативної компетентності 

майбутнього медичного працівника. Саме 

тому розвиток означеної компетентності 

має стати невід’ємною частиною у процесі 

професійної підготовки медичних 

працівників в медичних коледжах та 

інститутах медсестринства, що  дозволить 

уникнути непрофесіоналізму і професійної 

деформації особистості.  
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медсестринства» 

 

Резюме. В статье рассматривается 

значение социально-коммуникативной 

компетентности для будущего медицинского 

работника. При этом особое внимание 

обращается на профессиональное общение 

как основу формирования социально-

коммуникативной компетентности будущего 

специалиста. Обоснованно взаимосвязь и 

взаимообусловленность социальной и 

коммуникативной компетентности в 

структуре социально-коммуникативной 

компетентности будущего медицинского 

работника. 

Ключевые слова: социально-

коммуникативная компетентность, 

конфликтность среды, профессиональная 

компетентность. 
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PROFESSIONAL EDUCATION 
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Summary. The article reviewеd the 

importance of social-communicative 

competence for future health care workers. 

Special attention is paid to professional 

communication as the basis for creating social 

and communicative competence of future 

specialists. The interconnection and 

interdependence of social and communicative 

competence in the structure of social- 

communicative competence of future health care 

worker has been substantiated. 

Key words: social-communicative 

competence, conflict environment, professional 

competence. 
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ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

ДО ВЛАСНОГО ЗДОРОВ’Я  
 

Басюк Н.А. 

Житомирський державний університет імені івана Франка 

 

Резюме. У статті розкрито особливості формування ціннісного ставлення молодших 

школярів до власного здоров’я. Розглянуто основні вікові особливості молодших школярів і їх 

вплив на ставлення дитини до себе і власного здоров’я. Подано характеристику змісту 

курсу «Основи здоров’я», який вивчається  у початковій школі, та його роль у формуванні 

першооснов здорового способу життя. 

Ключові слова: здоров’я, молодший школяр, ціннісне ставлення до власного здоров’я. 

 

Бажання бути здоровим об’єднує 

усіх людей незалежно від віку, статі, 

соціального статусу або фінансового 

становища. Проте сьогодні рідко хто може 

похвалитися відсутністю будь-яких 

захворювань. Стійка тенденція до 

погіршення здоров’я дітей і молоді – чи не 

найгостріша проблема сьогодення. 

Нестабільна політична і економічна 

ситуація в країні, погіршення соціально-

побутових, екологічних і психологічних 

умов життя впливає на стан організму 

людини, особливо дитячого: збільшується 

кількість хронічних захворювань у дітей і 

підлітків; зменшується кількість дітей із 

першою групою здоров’я; збільшується 

кількість учнів, що мають відхилення у 

стані здоров’я на час закінчення школи.  

У країні відсутня мода на здоров’я. 

Засоби масової інформації аж ніяк не 

сприяють формуванню фізично і духовно 

розвиненої людини, пропагуючи шкідливі 

звички, насильство і статеву 

неприборканість. За статистичними 

даними 40% дітей шкільного віку 

вживають алкоголь і палять, заповнюючи 

цим свій вільний час. Тому однією з 

причин погіршення ситуації зі станом 

здоров’я є ще й зневажливе і 

безвідповідальне ставлення до єдиної 

онтологічної цінності, якою природа 

нагороджує людину разом із життям. 

Видатний український учений-медик 

Олександр Богомолець казав: «Вміння 

продовжувати життя – це, насамперед, 

вміння не скорочувати його» [1, с. 105]. 

Розглядаючи здоров’я людини як найвищу 

цінність, можна сказати, що здоровий 

спосіб життя ще не посідає чільного місця 

в ієрархії потреб і цінностей людини в 

нашому суспільстві тільки тому, що в 

процесі здобуття освіти не приділялось 

достатньо уваги навчанню цінувати, 

берегти і зміцнювати своє здоров’я з 

самого раннього віку.  

Шляхом виходу із ситуації, що 

склалася, є кардинальна зміна поглядів 

людини на причини і наслідки нездоров’я, 

формування основ здорового способу 

життя. Стає очевидною потреба зміни 

ставлення в системі освіти до здоров’я 

дитини, зміни в технологіях елементів 

навчального процесу, спрямованих на 

збереження здоров’я дитини. Виховання 

цінностей здорового способу життя, 

формування установок на здоровий спосіб 

життя, набуття знань, умінь і навичок, 

необхідних для реалізації цих установок, - 

прерогатива вчителя. 

Мета статті – розкрити основні 

вікові особливості молодших школярів і їх 

вплив на ставлення дитини до себе і до 

власного здоров’я, охарактеризувати зміст 

курсу «Основи здоров’я» та його місце й 

формуванні першооснов здорового 

способу життя молодших школярів. 

З моменту вступу дитини до школи 

у структурі особистості відбуваються 

глибокі зміни: 

учень засвоює новий вид діяльності 

– учіння, що висуває нові, раніше невідомі 

вимоги; 
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розширюється коло оточуючих, 

ровесників і дорослих, спілкування з 

якими впливає на розвиток усіх сторін 

особистості дитини; 

відбувається переоцінка тієї 

системи цінностей, яка сформувалася в 

умовах дошкільного дитинства. 

Внутрішні зміни відображаються на 

ставленні дитини до себе, а отже і до свого 

здоров’я. Першокласники починають 

усвідомлювати важливість здоров’я для 

успішного засвоєння нового і цікавого для 

них виду діяльності. Вимоги режиму дня, 

медичні і гігієнічні аспекти організації 

навчальної діяльності в школі і вдома 

стають однією з головних тем змісту 

спілкування дитини і дорослого. Другий 

аспект проблеми ставлення дитини до 

свого здоров’я пов’язаний із зміною ролі 

окремих дорослих у формуванні 

особистості і самосвідомості дитини. Для 

молодших школярів, особливо учнів 1-2 

класів, статус учителя є дуже високим, 

інколи навіть перевищує статус батьків. У 

зв’язку з цим ставлення дітей до свого 

здоров’я визначається тими 

характеристиками, які дає вчитель. 

Демонструючи власне ставлення до свого 

здоров’я, виконуючи певні медичні, 

фізіологічні рекомендації, педагог створює 

оптимальні можливості для формування 

ціннісного ставлення учнів початкових 

класів до власного здоров’я. 

 Молодший шкільний вік є 

сприятливим для активного формування 

валеологічної свідомості, мотивації 

здорового способу життя, поведінкової 

діяльності дитини по забезпеченню 

здорової життєдіяльності. Саме на 

досягнення цієї мети і спрямований курс 

«Основи здоров’я», який вводиться з 

першого класу. «Основи здоров’я» - 

навчальний предмет, що інтегрує основні 

положення валеології та основ безпеки 

життєдіяльності. Він передбачає 

розширення відповідних знань, розвиток і 

використання на практиці широкого 

спектру умінь і навичок. Основними 

особливостями навчальної програми є те, 

що вона: 

– розглядає здоров’я людини як найвищу 

цінність; 

– розкриває питання, що мають значення 

для молодших школярів; 

– враховує потреби і рівень соціально-

психологічного розвитку учнів; 

– має упереджувальний характер; 

– спрямована на формування життєвих 

навичок, що мають ключове значення 

для безпечної поведінки. 

Відповідно до завдань курсу 

«Основи здоров’я» зміст програми має 

таку структуру: 

Здоров’я людини. 

Фізична складова здоров’я. 

Соціальна складова здоров’я. 

Психічна та духовна складові 

здоров’я. 

Безпека життєдіяльності учнів 

удома, в школі, на дорозі, в громадських 

місцях, на відпочинку. 

Зазначені теми є наскрізними для 

всієї початкової школи. Це дозволяє від 

класу до класу нарощувати нові знання, 

формувати нові вміння, способи діяльності 

на основі актуалізації і закріплення вже 

набутого про людину та її здоров’я, 

безпеку життєдіяльності учнів. Теоретична 

інформація, яку отримують учні з кожної 

теми, має опиратися на їхній життєвий 

досвід, пов’язуватись із практичним 

застосуванням. З цією метою у кожній темі 

передбачено інформаційний та практичний 

блоки. 

Під час вивчення теми «Здоров’я 

людини» в молодших школярів 

формується уявлення про здоров’я як 

найважливішу цінність у житті людини, 

про показники здоров’я (швидкий ріст і 

розвиток, висока працездатність, 

задоволення від спілкування, чуйне 

ставлення до оточуючих людей); уміння 

керувати своїми діями, гарний настрій, 

позитивні емоції, емоційне ставлення до 

природи. Змістове наповнення теми 

допоможе усвідомити учням переваги 

здорової людини, сприятиме вихованню 

потреби в здоров’ї, відповідального 

ставлення до свого здоров’я і до здоров’я 

оточуючих. 
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Тема «Фізична складова здоров’я» 

покликана сформувати в учнів уявлення 

про те, як людина росте і розвивається, про 

індивідуальні особливості росту та 

розвитку дівчаток і хлопчиків. Вводяться 

поняття «розпорядок дня», з’ясовується 

значення систематичного дотримання 

розпорядку дня, правильного розподілу 

часу для здоров’я дитини. Також тема 

передбачає засвоєння учнями правил 

зберігання харчової цінності продуктів, 

приготування корисної для здоров’я їжі, 

попередження отруєнь, запобігання 

шлункових інфекційних хвороб. 

На змісті теми «Соціальна складова 

здоров’я» в учнів формують уявлення про 

людину як окрему оригінальну і 

неповторну цінність, розвивають 

розуміння кожною дитиною своєї 

індивідуальності, а також знайомляться з 

правами і обов’язками дитини вдома і в 

школі. 

Змістове наповнення теми 

«Психічна і духовна складові здоров’я» 

розширює знання учнів про органи чуттів, 

їх роль у формуванні здоров’я людини. 

Учні знайомляться із світом позитивних і 

негативних емоцій, вчаться керувати 

своїми емоціями і почуттями, розпізнавати 

емоційних стан інших людей, адекватно 

реагувати на їх вчинки і слова. 

Тема «Безпека життєдіяльності 

учнів удома, в школі, на дорозі, в 

громадських місцях, на відпочинку» 

багатоаспектна. Ключовими питаннями є: 

«Безпечна поведінка вдома», «Безпека в 

школі», «Безпека пішоходів», «Безпека 

пасажирів», «Безпека там, де ти живеш», 

«Природні лиха», «Безпечний 

відпочинок». Розкриваючи зміст тем, 

педагог знайомить учнів з чотирма 

класами небезпек, з якими дитина може 

зіткнутись, і шляхами виходу з 

непередбачуваних ситуацій. Перший клас 

небезпек пов’язаний зі світом речей. За 

своєю натурою дитина – великий 

дослідник, але через складність 

зовнішнього світу й інколи 

непередбачуваність його проявів вона 

може стати жертвою своєї зацікавленості. 

Другий клас небезпек виходить від 

дорослих людей та старших підлітків (осіб, 

які мають порушення психіки, наркоманів, 

алкоголіків, правопорушників). Третій 

клас небезпек виникає внаслідок 

необережного і невмілого поводження у 

лісі, біля річки, в полі. Четвертий клас 

небезпек – це небезпеки, викликані 

науково-технічним прогресом. 

Як свідчить практика, 

інформаційно-просвітницький підхід 

(знання заради знань), що домінував 

протягом багатьох років, виявився 

неефективним у вирішенні завдань 

профілактики тютюнокуріння, вживання 

алкоголю, наркотиків, поширення ВІЛ-

інфекції. На сьогодні альтернативним є 

компетентісний підхід (знання заради 

вмінь). Він базується на основі 

формування та розвитку життєвих 

навичок, обгрунтовує необхідність 

формування усвідомлених поведінкових 

реакцій. 

Ще один аспект, який має 

врахувати педагог у роботі з дітьми, - 

подальше зростання дитячого організму. 

Кістково-сполучний апарат молодших 

школярів відзначається гнучкістю, 

оскільки в кістках ще багато хрящової 

тканини. Зазнає змін і розвиток таза, кістки 

якого починають зростатися, проте 

зв’язкова система їх ще м’яка і гнучка. 

Розвивається м’язова система. 

Збільшується вага усіх м’язів відносно 

ваги тіла, що сприяє зростанню фізичної 

сили дітей, підвищується здатність 

організму до відносно тривалої діяльності. 

Анатомо-фізіологічні зміни потребують 

дотримання гігієнічних та фізіологічних 

вимог молодшими школярами. 

Таким чином, знання учителем 

теоретичних засад зазначеної пробеми, 

врахування вікових особливостей дітей 

даної вікової категорії та знання методики 

допоможе учителю у вихованні 

валеологічного світогляду та поведінки 

молодших школярів. 
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Резюме. В статье раскрыты 

особенности формирования ценностного 

отношения младших школьников к 

собственному здоровью. Рассмотрено 

основные возрастные особенности младших 

школьников и их влияние на отношение 

ребенка к себе и собственному здоровью. 

Представлено характеристику содержания 

курса «Основы здоровья», который изучается 

в начальной школе, и его роль в 

формировании первооснов здорового образа 

жизни. 

 

Ключевые слова: здоровье, младший 

школьник, ценностное отношение к 

собственному здоровью. 
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TOWARDS OWN HEALTH 
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Summary. The peculiarities of forming 

valuable attitude of primary school children 

towards own health is examined in the paper. 

The main age peculiarities of junior 

schoolchildren and their influence upon child’s 

attitude to himself and own health are defined. 

The main characteristic of optional course 

―Health basics‖ that is studied in the primary 

school are presented as well as its role in 

forming basics of healthy lifestyle.  

Key words: health, primary school child, 

valuable attitude towards own health 
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ПЕДАГОГІЧНЕ КРЕДО КУРАТОРА ГРУПИ 
 

Бобель Л. А. 

Бердичівський медичний коледж 

 

Резюме. В статті висвітлені важливі питання сучасної місії куратора групи з урахуванням 

процесів демократизації системи освіти. Підкреслена важлива роль педагогіки 

співробітництва у становленні особистості. Особливий акцент спрямований на формування 

загальнолюдських цінностей.  

Ключові слова: самовизначення, особистість, правила співробітництва, загальнолюдська 

мораль. 

 

Постановка проблеми у 

загальному вигляді. Ми живемо у 

неспокійний час – час великих роздумів, 

сподівань. Сьогодні необхідно мислити і 

працювати по-новому, по-новому будувати 

процес освіти та  виховання. Кожна 

історична епоха висуває вимоги до 

виховання та навчання молоді, створює 

певний позитивний педагогічний досвід. 

Державотворення, що відбувається 

в сучасній Україні, потребує нової 

педагогіки. Це актуальна проблема, бо від 

того, які виховні системи будуть  

запроваджуватись у навчально-виховній 

системі, які орієнтири в формуванні та 

становленні особистості будуть прийняті, 

залежатиме майбутнє України. 

Нова педагогіка формується на 

принципах гуманізації та демократизації в 

умовах відродження національної 

культури, формування ринкової економіки. 

З позиції гуманізму кінцева мета 

виховання полягає в тому, щоб кожен 

вихованець міг стати повноваженим 

суб’єктом діяльності, пізнання і 

спілкування, вільною, самодіяльною 

особистістю. Гуманістична педагогіка 

стверджує вихованця в ролі активного, 

свідомого, рівноправного учасника 

навчально-виховного процесу, який 

розвивається відповідно до своїх 

можливостей. 

Головна мета гуманістичної 

системи виховання – створення умов для 

розвитку особистості майбутнього 

кваліфікованого спеціаліста, формування 

національної свідомості, громадської 

зрілості, моральних та етичних цінностей, 

допомога студентам стати 

відповідальними громадянами країни і 

високопорядними людьми. Гуманістична 

система виховання має теоретичне 

підгрунття, базується на певних 

принципах, підкреслює виховні рівні 

впливу на особистість, застосовує 

гуманістичні методи виховання – все це 

разом дає можливість побачити 

результативність гуманістичного підходу у 

навчально- виховному процесі. 

Метою статті є аналіз питання 

бачення сучасної місії куратора групи з 

урахуванням процесів демократизації та 

глобалізації світової системи освіти. 

Матеріали і методи дослідження. 
З метою аналізу даної проблеми проведено 

соціологічне опитування студентів, години 

спілкування з ними, індивідуальна робота з 

батьками. 

Результати та їх обговорення. 
Виховний процес у вищому навчальному 

закладі має певні відмінності і особливості 

в порівнянні з середньою школою. Це 

обумовлюється перш за все тим, що до 

ВНЗ молода людина вступає з певним 

багажем моральних якостей і задатків, 

визначеним світоглядом і вподобаннями, 

своїми думками і поглядами. Адже 

середня школа, батьки, оточення – це ті 
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фактори, які протягом життя молодої 

людини безпосередньо і опосередковано 

впливають на процес її формування і 

становлення. І зрозуміло, що результатом 

цього впливу є молоді люди, які, 

доповнюючи вказані фактори, виробили 

свою позицію і погляд на життя. 

Вступ до ВНЗ – це певний рубіж у 

житті молодої людини, що начебто 

відокремлює дитинство і юні роки з 

опікою батьків, заборонами і табу від 

можливості самовиразитись, 

самоутвердитись, заявити про своє «Я» і 

свої погляди. Вже те, що людина обрала 

собі фах, майбутню професію, свідчить 

про перші кроки свого самовизначення і 

прийняття самостійного рішення. 

Соціологічні опитування проведенні серед 

студентів, свідчать, що близько 80 % 

абітурієнтів все ж обирають після школи 

життєвий шлях самостійно, тобто, 

майбутню професію без тиску з боку будь-

кого. А це вже вагомий показник того, що 

студентами стають люди, які можуть 

обґрунтувати свій вибір і усвідомлюють 

свою подальшу професійну долю. 

Це молодь, яка має певну 

обізнаність із своєю майбутньою 

професією, дає можливість зрозуміти, які 

якості характеру не відповідають вимогам 

майбутньої професії, оцінити свої 

здібності нині з перспективою на їх 

розвиток і удосконалення. До ВНЗ 

приходять молоді люди, які мають певні 

задатки до майбутньої професії, але не 

завжди ці якості корелюють із 

загальнолюдськими якостями особистості. 

Чітко визначивши для себе орієнтири 

майбутньої професії, молодь обмежує себе 

в розвитку інших якостей. Прикладом 

може слугувати те, що під час опитування 

студентів – першокурсників, яким 

предметам у школі вони віддавали 

перевагу і чому, домінували в основному 

інформатика, біологія, тобто предмети, 

профілюючі при вступі. Тенденція 

вивчення предметів за вибором приводить 

до того, що добре знаючи фізику чи 

інформатику, молодь обмежена в знаннях 

художньої літератури, живопису, 

мистецтва і всіх інших надбань культури, 

що формують гармонійно розвинену 

особистість. 

Хороший лікар чи програміст не є 

завжди хорошою людиною, особистістю, а 

це в свою чергу відразу виявляється у ВНЗ, 

коли студенти утворюють певну групу, то 

одних фахових знань замало, щоб вона 

повноцінно функціонувала протягом 

всього навчання у коледжі. 

З перших днів навчання у групах 

починають розгортатись конфлікти на 

ґрунті лідерства, свого самовизнання і 

бажання, щоб тебе визнали інші, тощо. 

Дуже важко самим студентам вирішувати 

ці питання. 

Крім того, додаються фактори 

відлучення від дому приїжджих, 

відсутність батьків, їх опіки і порад, 

друзів,  наявності нової обстановки, нової 

кімнати в гуртожитку і сусіда по кімнаті. 

Саме в цей момент важливо куратору 

групи вчасно зреагувати на проблеми і 

труднощі студентів, допомогти і навчити 

безконфліктно їх вирішувати. 

Особливу увагу слід приділяти 

роботі зі студентами, які мешкають в 

гуртожитках, на квартирах, бо такі 

студенти віддалені від оселі і позбавлені 

батьківського контролю. Обов’язковою 

складової роботи куратора групи на 

першому курсі є необхідність формувати 

студентський колектив, визначитись із 

активом групи та допомогти студентам 

звикнути і адаптуватися до форм і методів 

навчання у вищій школі. 

Вивчення особистості треба 

починати з кожної сім‖ї. Слід звернути 

увагу на такі питання: 

- моральний клімат родини (бив 

батько, сварки між батьками, батько 

залишив); 

- враховувати і погляди на 

виховання; 

- матеріальні можливості (група 

контрактна); 

- сімейний контроль за поведінкою 

дитини. 

Для того, щоб підвищити якість 

навчання, необхідно на всіх виховних 

годинах проводити аналіз успішності і 

відвідування занять. З’ясовувати причини 
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відсутності студентів на заняттях. За 

радянських часів на загальних зборах 

групи публічно «проробляли» 

академборжників. Ця форма роботи в 

демократичних суспільствах вважається 

протиправною. А формула у взаємних 

стосунках викладача зі студентом 

«Викладач завжди правий» вважається на 

демократичному і правовому рівні такою, 

що суперечить загальній декларації прав 

людини. 

У чому ж полягають основні 

бачення сучасної місії керівника групи? 

По-перше, з урахуванням процесів 

демократизації та глобалізації світової 

системи освіти ми маємо розглядати в 

центрі нашої роботи зі студентами головні 

правила співробітництва однодумців 

(куратори груп, викладачі, завідуючий 

відділенням, студенти та батьки) і першим 

кроком до глибокого  розуміння між 

керівником групи та студентом є контакт, 

довіра, тактовність, взаємоповага, 

співпраця, допомога, підтримка – це ті 

ключові фактори, які підкреслюють 

характер та зміст роботи куратора групи і 

студентами. 

Педагогіка співробітництва 

враховує особисто-орієнтовний підхід у 

навчанні та вихованні молоді. Питання 

національного виховання не можуть 

успішно вирішуватися без вивчення 

індивідуальних особливостей студентів, 

колективу, групи та здійснення 

індивідуального підходу. Мета 

індивідуального підходу – дати глибокий 

вільний розвиток усім духовним силам і 

здібності дитини, який піднімає її особисту 

вартість і дасть в майбутньому змогу бути 

корисною для інших. Гуманістична 

система виховання відпрацьовує прийоми, 

які дають можливість кожному студенту 

почувати себе особистістю, відчувати 

увагу куратора групи особисто до нього. 

Кожний студент має бути впевнений, що 

його справа, його творчість, його вчинки 

отримають оцінку, що ніхто його не 

скривдить приниженням або підозрою. 

Необхідно постійно працювати над 

оновленням змісту, форм, методів 

духовного становлення особистості. 

Розпочинати роботу з новою групою на  

І курсі слід з вивчення та аналізу 

індивідуальних рис, якостей студентів, зі 

знайомства з сім’єю, відвідування вдома, 

визначення кола спілкування студента в 

коледжі і поза ним. Вивчати кожного учня, 

його індивідуальність, шукати в ньому 

«хороше» і «краще» і весь час пам’ятати 

слова: «Ніколи не підходь до людини, 

думаючи, що в ній більше поганого, ніж 

хорошого» [2]. 

Протягом навчання в 

Бердичівському коледжі кожен студент 

має створити за допомогою педагогів свій 

певний моральний образ на основі 

загальнолюдської і національної моралі, 

виробити свій комплекс власних норм і 

правил. І для цього в групі необхідно 

запровадити такий метод сучасної 

педагогічної технології як пристосування 

методики виховання до демократичного 

принципу свободи вибору, надання 

можливості студентам критично і 

самостійно осмислювати моральні 

цінності, погляди, позиції, які їм пропонує 

коледж. Принципи, яких слід 

дотримуватися під час обговорення з 

студентами моральних проблем, - 

стимулювання самостійного критичного 

мислення, забезпечення свободи вибору 

моральних рішень, повага до різних, навіть 

протилежних поглядів. Треба рішуче 

відмовлятися від нав’язування думок і 

позицій, привчати студентів до тих 

відповідей на запитання, яких очікують 

дорослі. Намагатися спрямувати власні 

пошуки молоді тих чи інших істин, і на цій 

основі будувати виховні заходи. Тільки це, 

на наш погляд, може забезпечити успіх 

педагогічного впливу. Такі розповсюджені 

недоліки, як лінь, незібраність, егоїзм, 

громадська пасивність, лицемірство, на 

жаль, є  в кожному із студентів. 

На наших очах виростає покоління 

молодих людей позбавлене почуття 

національної гідності, гордості, якому 

насаджується безкультур’я, нівелюється 

совість, деградується мораль, честь, 

справедливість та меркантилізм. 

«Педагогічна драма виховання, - за 



 

_____________________________________________________________________________________ 
 

МАГІСТР МЕДСЕСТРИНСТВА № 1 (13) 2015 43 

висловом академіка С.І. Гончаренка, - 

стрімко перетворюється на 

загальнонаціональну трагедію». 

Патріотизм слід розглядати не 

тільки як любов до Батьківщини, як сильне 

людське почуття, а й як ще вищий прояв 

ідейності та політичної свідомості. 

Прагнучи до виховання гармонійно 

розвинутої особистості з високоморальною 

громадською позицією, особливий акцент 

у роботі куратора групи необхідно 

спрямувати на формування в студентів 

сильних моральних устоїв. Наявність 

сильних моральних устоїв чи їх відсутність 

може істотно вплинути на суспільство, на 

виховання громадської зрілості, на 

становлення особистості і на підвищення 

якості навчання. 

Втрата моральних устоїв веде до 

бездуховності, аморальності, морального 

падіння, злочину. 

З метою вивчення спрямованості 

особистості, її переконань у ціннісних 

орієнтаціях можна запропонувати 

студентам питання: 

- Чи могли б ви вкрасти? 

- Ви ніколи не берете чужого, чому? 

- Чи могла б ви вдарити людину? 

- Чи могла б ви вбити людину? 

- Вам дали сім днів повної свободи: 

що ви будете робити? 

А відповідь на останнє питання (7 

днів повної свободи) свідчить і про 

душевну самотність студентів, і про 

низький рівень культури, і про тривожні 

проблемні стосунки в сім’ї, і про добробут 

дітей. Ось деякі з відповідей: 

«Якби мені дали 7 днів повної 

свободи, я б відіспалася». 

«Попрошу батьків дати мені спокій 

хоча б на ці 7 днів». 

«Ляжу на диван перед телевізором і 

пролежу всі 7 днів». 

«Прошу тата і маму не сваритися 

між собою протягом 7 днів». 

Аналіз відповідей студентів, 

спостереження, години спілкування дають 

змогу скласти об’єктивну картину рівня 

вихованості студентів, їхнього духовного 

потенціалу. Орієнтація на загальнолюдські 

цінності, на високу мораль є однією з 

складових виховної роботи керівника 

групи. 

У зв’язку з вищезгаданим доречно, 

звернутися до міркувань німецького 

педагога Дістервега про  те, що «ідея, якій 

служить вчитель, полягає в насадженні 

моралі людського роду» [4]. Людина 

духовно багата, людяна, добра, 

милосердна, не ображає і не принижує 

інших, не вдарить, не вкраде, не вб’є, не 

нап’ється і не зґвалтує. Людина духовна 

ніколи не втомиться шукати істину, смисл 

життя, ніколи не стане рабом обставин, 

навчить розрізняти добро і зло, красу і 

потворне. Звичайно, знання професії, що 

отримують наші студенти у коледжі – це 

важливо, але головне не те, ким він чи 

вона буде за фахом, значно істотніше є 

питання про те, чи буде він, вона людиною 

і якою. «Якщо ми йдемо до знань та при 

цьому поступаємося в моралі, то ми йдемо 

не вперед, а назад», - сказав в свій час 

Арістотель [3]. 

Успіх підвищення якості знань 

студентів залежить також від місця 

проведення занять (навчальний кабінет, 

чистота, домашній затишок, 

укомплектованість занять обладнанням, 

наявність у студентів інтересу до цієї 

дисципліни і бажання її вивчити). 

І ще на один аспект запровадження 

сучасних педагогічних технологій 

звертаємо увагу – це посилення 

загальнокультурної бази методів 

виховання, як умов нейтралізації або 

послаблення негативних наслідків впливу 

на студентів масової культури. 

Насамперед, це підвищення власного 

загальнокультурного рівня викладачів, 

усього життя коледжу – від естетики 

оформлення приміщень, майстерень, 

культури зовнішнього вигляду до культури 

взаємин. 

Молоді властиво прагнення до 

наслідування. В процесі навчання та 

виховання студентів має великий вплив не 

лише професійна підготовка викладача, 

але й його громадські якості, як 

особистості. Мова йде передусім про 

загальну культуру, педагогічну і 

професійну компетентність викладачів, 
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вихователів. Особистість формується 

особистістю, тому саме духовна 

моральність, освітній, культурний рівень 

та професіоналізм педагога стають 

важливим комплексом освітнього процесу 

підвищення якості знань студентів. 

З першого заняття слід викликати 

інтерес до дисципліни, детально 

продумавши своє вступне слово, у 

короткій формі викласти короткий зміст 

курсу, показати його важливе життєве 

значення, запропонувати розглянути 

декілька варіантів розв’язків якоїсь 

важливої ситуації, дати можливість 

висловити свої думки студентам з цього 

приводу. Необхідно встановити з 

аудиторією тісний контакт і налагодити 

відносини з позиції довіри та 

співробітництва. Якщо студенти відчують 

цю довіру, то вони значно активніше 

будуть брати участь в обговоренні 

проблемних ситуацій з життя, гострих 

питань при вивченні окремих тем зокрема. 

Висновки. Протягом трьох-

чотирьох років навчання у Бердичівському 

коледжі зростає рівень моральної 

вихованості студентів: співчутливо 

ставляться один до одного, радіють 

успіхам і переживають невдачі, 

справедливо оцінюють вчинки і свої, і 

викладача, і лікаря, і батьків; вміють 

керувати своїми емоціями, опановують 

культуру спілкування, культуру поведінки 

в громадських місцях і вдома, зростає їхній 

професійний рівень – це вже дійсно 

майстри своєї справи, колектив 

однодумців, які будують стосунки на 

принципах добра, краси, справедливості. 

Неабияку роль у досягненні цієї 

мети відіграє особистість керівника групи, 

його характер, моральність, переконання. 

Цілком справедливо: особистість 

вихователя означає все у виконанні. Слід 

жити і працювати за заповідями, які складе 

для себе керівник групи, опанувавши 

педагогіку добра, гуманізму, порядності, 

творчості відомих педагогів минулого і 

сучасності. 

Викладач повинен знати і 

відчувати, що на його совісті – доля 

кожної дитини, що від його духовної 

культури та ідейного багатства залежить 

розум, здоров’я, щастя людини, яку він 

виховує. 
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Резюме. В роботі висвітлено доцільність впровадження та шляхи реалізації 

компетентністного підходу в системі фармацевтичної освіти. Обґрунтовано чому 

підготовка майбутніх фармацевтів повинна здійснюватися на новій концептуальній основі в 

рамках компетентнісного підходу. Показано як реалізується компетентнісний підхід у 

професійній освіті, які компетентності слід формувати у майбутніх фармацевтичних 

працівників. Дано визначення і перелік “ключових компетентностей”, розкрито зміст 

поняття “професійна компетентність фармацевта”. Показано необхідність формування 

професійної компетентності не тільки в період навчання, а і під час роботи у 

фармацевтичному закладі. В статті окреслено види діяльності, які повинні здійснювати 

працівники сучасної аптеки згідно вимог ВООЗ, Етичного кодексу фармацевтичного 

працівника та міжнародних стандартів. 

Ключові слова: компетентнісний підхід, ключові компетентності, професійна 

компетентність. 

 

Постановка проблеми та її 

зв’язок  з важливими науковими чи 

практичними завданнями. Кожний 

історичний етап розвитку суспільства зі 

своїми політичними, економічними та 

соціальними проблемами висуває нові 

вимоги до професійних якостей 

особистості. На етапі радикальних 

соціально - політичних перетворень, що 

здійснюються в Україні, зростає роль 

особистісної активності, відповідальності 

та професіоналізму. 

Вагомим фактором у підготовці 

майбутніх кваліфікованих, компетентних 

фахівців відіграє якість освіти. Згідно із 

Законом України ―Про вищу освіту‖ 

визначено, що ―якість вищої освіти - 

рівень здобутих особою знань, умінь, 

навичок, інших компетентностей, що 

відображає її компетентність відповідно до 

стандартів вищої освіти‖. 

У Національній доктрині розвитку 

освіти в Україні у ХХІ столітті одним з 

визначених головних завдань держави є 

―розвиток творчих здібностей і навичок 

самостійного наукового пізнання, 

самоосвіти і самореалізації особистості, 

підготовка кваліфікованих кадрів, здатних 

до творчої праці, професійного розвитку, 

освоєння та впровадження наукоємних та 

інформаційних технологій, 

конкурентоспроможних на ринку праці‖. 

Саме тому підготовка майбутніх 

фармацевтів повинна здійснюватися на 

новій концептуальній основі в рамках 

компетентнісного підходу. 

Метою роботи є обґрунтування 

необхідності реалізації компетентнісного 

підходу у фармацевтичній освіті. 

Матеріали та методи дослідження 

Для досягнення мети використані 

методи системного підходу, структурно-

логічного аналізу та узагальнення. 

Результати та їх обговорення 

Набуття студентами знань, умінь та 

навичок спрямоване на формування їх 

компетентності. Тому компетентність і 

шляхи її формування слід розглядати як 

результат навчання. Компетентнісний 

підхід – це спроба дати відповідь на 

запитання, чому і як навчати. 

В професійній освіті 

компетентнісний підхід реалізується під 

час формування: 

- ключових компетентностей; 

- професійної компетентності; 

- життєвої компетентності, що 

включає компетентність у різних сферах 
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людської діяльності і є поєднанням 

свідомо та цілеспрямовано набутих знань з 

власним життєвим досвідом та вмінням 

доречного його застосування для 

забезпечення успішної життєдіяльності. 

Ключові компетентності – це група 

базових цінностей, від яких залежить 

успішність життя особистості в 

майбутньому і які збігаються з 

принципами головних теорій моралі 

сучасного суспільства: досягнення успіху, 

вибір власного напрямку самореалізації в 

житті, розуміння себе й власного 

внутрішнього світу, глибокі особистісні 

стосунки. 

Ключовими компетентностями є: 

соціально-психологічна, комунікативна, 

політична, екологічна, загальнокультурна, 

естетична, фізична, підприємницька 

компетентності, самокомпетентність 

(самоменеджмент), компетентності з 

інформаційних і комунікативних 

технологій. Притаманність особистості 

таких важливих компетентностей може 

надати їй можливості орієнтуватись у 

сучасному суспільстві, інформаційному 

просторі, набувати освіту протягом життя. 

Професійна компетентність є 

інтегрованим, комплексним явищем і 

поєднує не тільки знання, уміння та 

навички, а й здатності особистості, 

показники загальної культури, вміння 

виконувати професійні обов’язки. 

Основою професійної 

компетентності є професійна придатність, 

що являє собою сукупність психічних і 

психофізіологічних особливостей людини, 

необхідних для здійснення ефективної 

професійної діяльності. 

Майбутні фармацевти мають 

володіти не лише професійними знаннями, 

а й бути компетентними під час виконання 

своїх професійних обов’язків. 

Професійна компетентність – це 

ступінь кваліфікації фармацевтичного 

працівника, яка дозволяє успішно 

вирішувати задачі, що стоять перед ним. 

Вона визначає здатність працівника якісно 

і безпомилково виконувати свої функції як 

у звичайних, так і в екстремальних умовах, 

успішно освоювати нове і швидко 

адаптуватися до умов, що змінюються. 

Вимоги до професійної 

компетентності багато в чому залежать від 

характеру займаної посади. Сьогодні для 

керівників аптек скорочується значення 

спеціальних та зростає роль методичних і 

соціальних знань і навичок, здібностей у 

сфері спілкування, керівництва 

працівниками, здатності сприймати та 

інтерпретувати інформацію. 

Активно ведуться дискусії серед 

працівників практичної фармації, які 

професійні обов’язки сучасних фахівців. 

Це пояснюється тим, що сфера діяльності 

щодо розробки і виробництва лікарських 

препаратів, контроль їх якості, збут, 

розподіл, вибір і раціональне використання 

лікарських засобів, а також державне 

регулювання фармацевтичного ринку 

ускладнилось. Виникають такі проблеми 

як фальсифікація лікарських препаратів, 

неконтрольована реклама ліків, 

недобросовісна конкуренція, непрофесійні 

дії медичних представників 

фармацевтичних компаній, що потребують 

певної переорієнтації в кадровій підготовці 

фахівців. 

У сучасних умовах, коли вимоги до 

підготовки фахівців стали більш 

жорсткими, необхідно основну увагу 

приділяти формуванню комунікативної 

компетентності у фахівців фармацевтичної 

галузі як домінуючої складової їх 

професійної компетентності. При цьому 

значну роль відіграють професійні 

навички і компетенція особи. 

Професійна компетентність 

формується вже в період навчання через 

уявлення студентів про свою майбутню 

роботу, через набуття ними знань, умінь і 

навичок. Закріплення, розширення і 

вдосконалення теоретичних знань 

відбувається під час навчальних і 

виробничих практик, які студенти 

проходять у фармацевтичних організаціях. 

Згідно вимог ВООЗ до професійних 

компетенцій фармацевтів можна віднести: 

- надання фармацевтичної допомоги 

будь-якій людині, що її потребує; 
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- знання, вміння й навички з 

професійної області; 

- комунікативні вміння і навички, 

що включають здатність вести бесіду, 

спілкуватись з відвідувачами аптечних 

закладів, налагоджувати комунікативний 

контакт з іншими людьми, орієнтуватися в 

особливостях партнера у спілкуванні, 

спостерігати, розуміти та застосовувати 

невербальну мову, запобігати та долати 

перепони у взаєморозумінні тощо. 

У 2010р. на VІІ Національному 

з’їзді фармацевтів України у м. Харкові 

був прийнятий Етичний кодекс 

фармацевтичного працівника. Метою 

якого є декларація фундаментальних 

принципів професії, заснована на 

моральних зобов'язаннях і цінностях. 

Професійна етика фармацевтичного 

працівника ґрунтується на принципах 

законності, професіоналізму та 

компетентності, об'єктивності та чесності, 

партнерства та незалежності, гуманності, 

конфіденційності та індивідуального 

підходу до кожного пацієнта. 

Міжнародні стандарти 

передбачають, що працівники сучасної 

аптеки повинні здійснювати такі види 

діяльності: 

- діяльність, яка пов’язані з 

пропагандою здорового способу життя і 

профілактикою захворювань; 

- діяльність, яка пов’язана з 

постачанням, використанням лікарських 

засобів і товарів медичного призначення; 

- діяльність, яка пов’язана з 

самолікуванням, включаючи поради щодо 

раціонального використання ліків для 

лікування недугів, які можуть успішно 

бути ліквідовані самолікуванням; 

- діяльність, яка пов’язана з 

впливом на раціональне прописування і 

використання лікарських засобів. 

Тому необхідно акцентувати процес 

навчання на формуванні ключових 

компетенцій майбутнього фармацевта, що 

відповідають вимогам сучасного 

фармацевтичного ринку. 

Сучасні умови характеризуються 

тенденцією швидкого старіння знань, що 

виражається у відставанні індивідуальних 

знань і досвіду від сучасних вимог до 

посади і професії. Тому професійна освіта 

не може обмежуватися роками базового 

навчання, а вимагає постійного 

самовдосконалення та навчання. 

У студента фармацевтичного 

навчального закладу необхідно формувати 

такі особистісні якості: 

- усвідомлення мотивації 

постійного підвищення рівня професійної 

компетенції, розкриття своїх творчих 

здібностей і можливостей; 

- володіння вміннями приймати 

рішення і нести за них відповідальність; 

- бути здатними до рефлексії по 

відношенню до своєї діяльності, 

регулювати свій емоційний стан і 

поведінку; 

- усвідомлювати потребу в 

постійному самовдосконаленні. 

Так як формування професійної 

компетентності продовжується на 

робочому місці, то тільки спільні зусилля 

освітньої спільноти і практичної фармації 

можуть дати професійно компетентного 

фахівця у фармацевтичній галузі. 

Висновки 

Реалізація компетентнісного 

підходу у фармацевтичній освіті 

сприятиме досягненню головної мети - 

підготовки кваліфікованого спеціаліста, 

який вільно володіє своєю професією, 

здатного ефективно працювати на рівні 

світових і європейських стандартів, 

готового до постійного професійного 

зростання, соціальної та професійної 

мобільності. 

Перспективи подальших 

досліджень у цьому напрямку полягають в 

удосконаленні шляхів впровадження 

компетентнісного підходу у навчальних 

фармацевтичних закладах. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В 

СИСТЕМЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Ковальчук И.С. 

КВУЗ «Житомирский базовый 

фармацевтический коледж 

им. Г.С. Протасевича» 

Резюме. В работе раскрыта 

необходимость внедрения и пути реализации 

компетентностного подхода в системе 

фармацевтического образования. Обосновано 

почему подготовка будущих фармацевтов 

должна осуществляться на новой 

концептуальной основе в рамках 

компетентностного подхода. Показано как 

реализуется компетентностный подход в 

профессиональном образовании, какие 

компетентности небходимо формировать у 

будущих фармацевтических работников. 

Дано определение и перечень ―ключевых 

компетентностей‖, раскрыто содержание 

понятия ―ключевые компетентности 

фармацевта‖. Показана необходимость 

формирования профессиональной 

компетентности не только в период 

обучения, а и во время работы в 

фармацевтическом заведении. В статье 

очерчены виды деятельности, которые 

должны осуществлять работники 

современной аптеки согласно требованиям 

ВООЗ, Етического кодекса 

фармацевтического работника и 

международных стандартов. 

Ключевые слова: компетентностный 

подход, ключевые компетентности, 

профессиональная компетентность. 

 

COMPETENCE APPROACH IN THE 

SYSTEM OF PHARMACEUTICAL 

EDUCATION 

Kovalchuk I.S. 

Zhytomyr College of Pharmacy after 

G.S. Protasevych 

Summary. This paper highlights the 

expediency of implantation and ways to 

implement competence approach into the system 

of pharmaceutical education. It is grounded why 

training future druggists must be carried out on 

new conceptual basis within the framework to 

competentnicial approach. It is rotined that 

competencial approach will be realized in 

vocational education, which it follows to form a 

competence for future pharmaceutical workers. 

Determination and list of ―key competencion‖ 

are given as well as maintenance of concept is 

exposed ―professional competence of druggist‖. 

The necessity of forming the professional 

competence is rotined not only in the period of 

studies but also during work in pharmaceutical 

establishment. In the article outlined types of 

activity, which must carry out workers of 

modern pharmacy in obedience to the 

requirements of WHO, ethics code of 

pharmaceutical worker and international 

standards. 

Key wods: competence approach, key 

competencies, professional competence. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ 

СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ОСНОВИ МЕДСЕСТРИНСТВА» 

 
Копичко Л.В., Мазур О.Є. 

Кременчуцький медичний коледж імені В.І. Литвиненка 

 

Резюме. У статті розглянуто проблему актуальності формування професійної 

компетентності майбутніх медичних сестер як базового компоненту  модернізації вищої 

медичної освіти в Україні. Обґрунтовані особливості реалізації компетентнісного підходу 

при вивчення навчальної дисципліни «Основи медсестринства».  

Ключові слова: компетентність, професійна компетенція, компетентнісно зорієнтоване 

навчання. 

 

Постановка проблеми та її зв'язок 

з важливими науковими та 

практичними завданнями. Реформа 

медичної галузі передбачає суттєві зміни в 

організації охорони здоров’я та в 

підготовці медичних кадрів. Одним із 

стратегічних завдань, що стоїть перед 

охороною здоров'я України, є 

забезпечення якості сестринської 

допомоги. Рішення даної задачі 

нерозривно пов'язане з професійною 

підготовкою кваліфікованих спеціалістів 

медсестринських служб та реалізацією усіх 

потенційних можливостей і здібностей 

особистості. Про необхідність підвищення 

рівня професійної компетенції майбутніх 

медичних працівників наголошується у 

Законі  України «Про вищу освіту», 

проекті «Національної стратегії розвитку 

освіти в Україні на 2012-2021 роки». 

Суттєвим чином це стосується підготовки 

медичних працівників, зокрема медичних 

сестер, з реалізацією їх потенційних 

особистісних та професійних здібностей 

щодо здійснення медсестринського 

процесу.  

Концепція розвитку охорони 

здоров'я, в частині розвитку сестринської 

справи, та доктрина розвитку освіти 

України визначають основну задачу 

професійної освіти – підготовку 

висококваліфікованого, компетентного 

фахівця сестринської справи, який 

позитивно взаємодіє і співпрацює з 

колегами, готовий до постійного 

професійного зростання, здатний до 

самоосвіти, стійким прагненням до 

самовдосконалення та творчої 

самореалізації. Важливою складовою 

стратегічного плану розвитку медичної 

галузі є запровадження новітніх підходів 

до організації підготовки медичних сестер. 

У зв’язку з цим виникає необхідність 

запровадження нових методів навчання, 

підходів до рівня знань та практичних 

навичок, особистісних та професійних 

компетентностей студентів [1,2].  

Компетентнісний підхід у медичній 

освіті спрямований не тільки на 

професійну діяльність, але й на поведінку, 

спілкування, формування особистісних 

якостей спеціаліста. Компетентнісний 

підхід охоплює різноманітні складові 

освітньої галузі: дидактичні, естетичні, 

морально-етичні, мотиваційні, 

гуманістичні тощо, спрямовані на 

творчість, виконання, результат. 

Метою даної статті є обґрунтування 

ролі фахової спрямованості вивчення 

навчальної дисципліни «Основи 

медсестринства» у системі професійної 

підготовки майбутніх медичних сестер в 

умовах компетентнісного підходу в освіті. 

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій.  

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій в яких приділяється увага 

різним аспектам формування професійної 

компетентності фахівців присвячені праці 

вітчизняних і зарубіжних авторів. 
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Професійна компетентність медичної 

сестри в педагогічних дослідженнях 

визначається як показник її 

професіоналізму та особистісних якостей у 

світлі вимог реформи сестринської освіти 

(С.Г. Васильєва); сукупність ключових 

компетенцій сестринських маніпуляцій 

(В.А. Левіна); особистісний компонент 

професіоналізму і система знань, що 

дозволяють продуктивно виконувати 

професійну діяльність (Л.Н. Шульгіна). 

Формування професійної компетентності 

майбутніх фахівців багато вчених 

пов'язують з реалізацією міжпредметних 

зв'язків, що забезпечують професійну 

спрямованість навчання (І.Р. Абсалямова, 

М.В. Вольфан та ін.) [3]. За Б. С. 

Гершунським, категорія "професійна 

компетентність" визначається рівнем 

власне професійної освіти, досвідом та 

індивідуальними здібностями людини, її 

мотивованим прагненням до безперервної 

самоосвіти та самовдосконалення, творчим 

і відповідальним ставленням до справи [5]. 

У працях учених підкреслюється 

важливість проблеми формування 

професійної компетентності медичних 

сестер та пропонується звернути увагу на 

систему підготовки спеціалістів 

сестринської справи з урахуванням 

перспектив розвитку потреб охорони 

здоров’я. 

Основна частина. Програму з 

навчальної дисципліни «Основи 

медсестринства» складено відповідно до 

Державного стандарту освіти зі 

спеціальності 5.12010102 «Сестринська 

справа». Складається з чотирьох розділів, 

послідовне вивчення яких формує у 

майбутніх медичних сестер холістичне 

бачення своєї майбутньої професії.  

Загальною метою вивчення даного 

предмету є засвоєння студентами 

теоретичних знань та практичних умінь 

при здійсненні медсестринського процесу. 

Більшість годин навчальної дисципліни 

відведено на оволодіння практичними 

навичками та вміннями.  

Відповідно до кваліфікаційної 

характеристики медична сестра повинна 

бути підготовлена до самостійної 

професійної діяльності та являтися 

безпосереднім виконавцем заходів щодо 

збереження та зміцнення здоров’я 

населення, підвищення якості медичної 

допомоги. 

Враховуючи, що предмет «Основи 

медсестринства» є першою клінічною 

дисципліною, з метою виключення ризику 

для здоров’я пацієнта програма 

передбачає, в основному, фантомний цикл.  

Оснащення кабінетів доклінічної 

практики  відбиває реальні умови та імітує 

робоче місце медичної сестри. 

Велика увага під час вивчення всіх 

тем приділена формуванню у студентів 

професійних навичок та комунікацій під 

час роботи з пацієнтом, з дотриманням 

етико деонтологічних аспектів та 

урахуванням індивідуальних особливостей 

пацієнта, його ставлення до хвороби. 

Основна увага на заняттях зосереджується 

на проблемному навчанні з використанням 

різних форми самостійної роботи, які 

формують санітарно-освітнє мислення 

медичної сестри, привчають до прийняття 

оптимальних рішень. Під час навчання 

увага акцентується на основних наказах та 

інструктивних листах МОЗ України, 

сучасному стані захворюваності в регіоні, 

Україні та світі, необхідності забезпечення 

інфекційної безпеки медичного персоналу. 

Серед пріоритетів навчально-

виховного процесу у коледжі є 

покращення системи підготовки майбутніх 

медичних працівників, відповідно 

кваліфікаційним вимогам. У зв’язку з цим, 

основною вимогою до викладачів основ 

медсестринства є реалізація нових форм та 

методів, які забезпечать якісну фахову 

підготовку майбутніх медичних сестер. 

Таким підходом є компетентнісно-

орієнтоване навчання, яке у широкому 

розумінні полягає в засвоєнні майбутніми 

спеціалістами теоретичних знань і 

використання цих знань для вирішення 

конкретних практичних завдань, які 

виникають у професійній діяльності. 

Основним критерієм ефективності 

навчального процесу під час вивчення 

дисципліни «Основи медсестринства» є 

засвоєння студентами знань та 
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спроможність до реального їх приросту, а 

також формування навичок професійно-

орієнтованої діяльності. Фактично 

набуваються компетенції, котрі формують 

нову модель майбутнього медичного 

працівника, який після завершення 

процесу вивчення навчальної дисципліни 

здатний використовувати знання та вміння 

при вивченні клінічних дисциплін, що 

допоможе йому орієнтуватися в клінічних 

ситуаціях і бачити шляхи їх раціонального 

вирішення. 

Відомо, що ступінь мотивації до 

освітньої діяльності підвищується, якщо 

ній зацікавлені самі студенти. В основі 

майбутньої роботи медичної сестри 

лежить її пізнавальна активність, як 

стійкий інтерес до навчального матеріалу, 

його розуміння, спрямованість на 

подолання труднощів у засвоєнні, 

концентрація уваги і розумових операцій 

(аналізу, синтезу і порівняння) [7].  

Застосування викладачами 

активних методів навчання в усіх 

численних комбінаціях і поєднаннях 

забезпечує високу ефективність навчання і 

розвиток студента. Провідна роль 

належить завжди викладачу, а успішність 

навчального процесу залежить від того, 

наскільки аргументовано, доцільно і 

майстерно він застосовує методи навчання 

та контролю. 

Ігрові заняття (рольові ігри), які 

широко застосовуються на практичних 

заняттях з навчальної дисципліни «Основи 

медсестринства», сприяють підвищенню 

інтересу до майбутньої професії. Студенти 

набувають правильного уявлення про 

громадське значення і зміст роботи 

майбутньої спеціальності, переконання у 

професійній придатності, розуміння 

необхідного вивчення фундаментальних 

предметів для майбутньої професії.  

Обов’язковим елементом ігор є 

розв’язання проблемної ситуації. Це 

поліпшує умотивованість висловлювань 

студентів, робить їх більш 

аргументованими. Розігрування ролей дає 

змогу студентам набути навичок 

професійного спілкування. Тільки в 

процесі ігрової діяльності студент може 

найбільш повно виразити себе, 

сформулювати певні типи соціальної 

поведінки й оволодіти умінням 

прогнозувати ситуації професійного 

спілкування, що є важливим при 

формуванні й удосконаленні 

комунікативних умінь. 

На практичних заняттях із основ 

медсестринства застосовується імітація 

професійної діяльності – груповий аналіз 

проблемної ситуації, що ґрунтується на 

детальному розгляді підібраних 

викладачем практичних ситуацій, які 

потребують прийняття серйозного рішення 

і сприяє формуванню професійної інтуїції, 

умінню адаптуватися в складних 

ситуаціях, а також передбачати наслідки 

тих чи інших кроків. 

У процесі відпрацювання 

практичних навичок особлива увага 

приділяється не тільки технічно 

правильному і послідовному виконанню 

студентом маніпуляцій, а й етико-

деонтологічним принципам професійної 

діяльності медичних сестер. Навчаємо 

студентів будувати стосунки один з одним, 

з пацієнтами, родичами пацієнтів, 

колегами на принципах гуманізму, моралі, 

активної життєвої, професійної та 

громадської позиції. 

Велику увагу викладачі приділяють 

впровадженню технології інтегрованого 

навчання, головною перевагою якого є 

можливість створення у студентів системи 

знань, уявлення про взаємозв’язок 

предметів і, таким чином, підвищення 

рівня знань. Викладачі основ 

медсестринства проводять інтегровані 

бінарні практичні заняття з теми 

«Санітарно-протиепідемічний режим 

лікувально-профілактичних закладів» 

разом з викладачами мікробіології; з теми 

«Виписування, зберігання та застосування 

лікарських засобів» з викладачами 

фармакології; з теми «Участь медичної 

сестри в інструментальних дослідженнях» 

з викладачами медичної фізики та ін. 

Використання викладачами основ 

медсестринства кейс-методу доповнює 

теоретичний матеріал, надає унікальні 

можливості вивчити складні та професійно 
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значущі питання, використати набутий 

досвід у реальній практиці. Комунікативна 

природа кейс-методу надає можливість 

здійснити швидку але ґрунтовну оцінку 

обговорюваних питань і запропонованих 

рішень.  

Сьогодні життя вимагає створення 

такої дидактичної системи, яка б дала 

змогу студентам засвоїти якомога більше 

знань, умінь і навичок. Для вирішення 

даної проблеми викладачі основ 

медсестринства застосовують метод 

навчання такий як ейдетика. 

Поняття «ейдетизм» словникові 

джерела висвітлюють як досить своєрідне 

явище, як «здатність окремих індивідів-

ейдетиків до збереження та відтворення 

детального образу сприйнятих раніше 

предметів і сцен». 

Як же працюють ейдотехніки? 

Наприклад: на занятті студенти вивчають 

шестиетапний метод обробки рук. 

Кожного наступного заняття для 

виконання будь-якої маніпуляції студенти 

використовують той же метод обробки 

рук, вони мимоволі запам’ятовують його 

тому, що долучаються тактильна та рухова 

пам’яті. Доведено, що на процес 

запам’ятовування впливає здатність 

людини мислити образами, а не механічне 

запам’ятовування матеріалу. Ейдотехніка 

задіює резерви правої півкулі головного 

мозку (зорові та рухові образи), сприяє 

розвиткові образної пам’яті, образного 

мислення, творчих здібностей. Для того 

щоб осмислити проблему, недостатньо 

одного логічного мислення. В цьому і 

полягає основна «таємниця» ейдетики. 

Права півкуля схоплює і розглядає 

проблему у цілому, легко утворює 

різноманітні асоціації та з великою 

швидкістю перебирає їх у пошуку 

правильного рішення. 

Широко використовуються 

викладачами в навчальному процесі різні 

види диктантів, як форми письмової 

перевірки знань одночасно великої 

кількості студентів. Це – подвійно-

вибіркові, альтернативно-множинні, 

творчі, термінологічні, графічні. Диктанти 

дають змогу підготувати студентів до 

засвоєння нового матеріалу, провести 

узагальнення вивченого,вони є одним з 

засобів перевірки виконання домашнього 

завдання. 

Використання кросвордів є 

ефективним засобом перевірки вивченого 

матеріалу, активізує розумову діяльність 

студентів, організує увагу, сприяє розвитку 

пам’яті, розширює кругозір студентів, 

дозволяє організувати колективну роботу 

групи. До складання кросвордів 

долучаються не тільки викладачі, а й 

студенти. Під час цієї роботи добре 

з’ясовується рівень самостійності 

студента, знання ним теоретичного 

матеріалу.  

Цікаво, творчо та результативно 

використовуються викладачами основ 

медсестринства тестові завдання. 

Використання тестів підвищує 

об’єктивність перевірки та оцінки знань 

студентів, забезпечує швидку перевірку 

знань, сприяє економії часу викладача, 

дозволяє швидко повідомити результати 

перевірки. 

Електронна форма тестування 

викликає додатковий інтерес студентів, а 

крім того, дозволяє їм самостійно, без 

участі викладача, перевірити та оцінити 

рівень власних знань з конкретної теми чи 

комплексу тем курсу. 

На базі медичного коледжу 

кабінети сестринської справи обладнані 

комп’ютерами. Їх широко застосовують у 

навчально-виховному процесі з метою 

проведення тестового контролю знань, для 

демонстрації відеофільмів, 

мультимедійних презентацій, тощо. 

Тестовий контроль у структурі навчальної 

підготовки студентів використовуємо для: 

– проведення поточного контролю 

знань в ході аудиторних практичних 

занять; 

– здійснення підсумкового 

модульного контролю; 

– удосконалення організації 

самостійної роботи студентів. 

Візуалізація навчального процесу 

сприяє оптимізації навчальної діяльності 

та поліпшує якість підготовки студентів. 

Використання на практичних заняттях 
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відеофільмів полегшує сприйняття 

матеріалу, дає яскраві уявлення про 

ситуацію, дію, розвиває спостережливість, 

стимулює пізнавальну діяльність, збуджує 

інтерес до навчання. Викладачі основ 

медсестринства створили відеотеку, яка 

широко і успішно використовується на 

практичних заняттях.  

Важливою формою проведення 

практичних занять з основ медсестринства 

є робота в малих групах, яка забезпечує 

оперативний зворотний зв'язок, дозволяє 

досягти високої активності студентів. 

Викладачами активно використовуються 

групові форми роботи, які охоплювали 

колективно-масове тренування в парах без 

змін або зі зміною партнерів (самостійне 

синхронне виконання завдань студентами 

у двійках, трійках, четвірках). Слід 

зазначити, що групові форми роботи 

студентів є перспективними для навчання 

спілкуванню. Вони не тільки збільшують 

активний час діяльності студентів, але й 

знижують стан тривожності, допомагають 

подолати боязнь помилок, формують у 

студентів почуття колективізму. 

Використовуючи метод «Навчаючи, 

навчаюся» передбачає роботу в парах. 

Даний метод використовується при 

відпрацюванні практичних навичок. У ході 

групової діяльності студентів ми маємо 

можливість більше уваги приділяти 

конкретній групі: послухати, 

проконтролювати виконання практичного 

завдання, допомогти в разі потреби.  

Слід зазначити, що в майбутній 

професійній діяльності медичної сестри 

значна увага буде приділятися технології 

взаємодії в системі «медична сестра-

пацієнт», тому ми реалізували даний 

напрямок через метод проекту. Для цього 

завчасно спланували тему «Поспішаймо 

творити добро». Метод був запроваджений 

під час вивчення розділу «Медсестринська 

етика та деонтологія». Звичайно, затрачено 

й відповідний час на виконання цієї 

роботи. Спочатку структурувалася тема, 

яка вивчалася. Структурування 

здійснювали відповідно до логіки 

пізнавальної діяльності студентів над 

даною темою, питаннями програми, 

визначили час на кожному практичному 

занятті для роботи над проектом. 

Основними етапами нашої роботи з 

проектом були: планування проекту в 

межах програми; висування нашої ідеї; 

обговорення ідеї зі студентами, висування 

ними власних ідей; формування мікрогруп; 

завдань у мікрогрупах; практична 

діяльність студентів у межах проекту; 

проміжна перевірка результатів роботи; 

обговорення способів оформлення 

проекту; мультимедійна презентація 

результатів; підсумок роботи над 

проектом; обговорення результатів, 

виставлення оцінок. Ми спостерігали за 

кожним етапом роботи студентів над 

проектом i в разі потреби надавали 

консультацію.  

Навчально-дослідницька діяльність 

є фактором «відкриття» нових знань. 

Наукова робота студентів, яка включена у 

навчальний процес, передбачає виконання 

навчальних завдань науково-

дослідницького характеру: написання 

рефератів, виконання нетипових завдань 

експериментального характеру в період 

практичних занять та опрацювання даних. 

Даний стиль навчально-виховної роботи 

активізує студентів, тому що вони не 

просто слухачі, а й активні учасники. 

Викладачами сестринської справи 

укладений робочий зошит з дисципліни 

«Основи медсестринства», який 

призначений для студентів і має на меті 

формування фахових умінь та практичних 

навичок.  

Робочий зошит містить інформацію 

в якій приділяється увага вивченню таких 

питань як проблеми пацієнта, 

медсестринська опіка, задоволення потреб 

пацієнта, між особове спілкування, вміння 

проводити спостереження і догляд за 

пацієнтами, медсестринська діагностика, 

здійснення етапів медсестринського 

процесу. 

Практично-професійна 

спрямованість робочого зошита 

поглиблюють завдання з самостійної 

роботи, словники медичної термінології, 

контролюючі матеріалу вигляді тестових 

завдань, ситуаційних задач з урахуванням 
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етапів мед сестринського процесу, 

таблиць, графологічних структур, творчих 

диктантів. 

Матеріали робочого зошита 

використовуються протягом усього циклу 

практичних занять, дають можливість 

студентам вивчати і систематизувати 

теоретичні знання, а також надають 

можливість викладачам більш щільно 

співпрацювати зі студентами, що 

допоможе студентам розвивати клінічне 

мислення, сприяючи формуванню фахових 

компетентностей.  

Значна увага при вивчені предмету 

«Основи медсестринства» приділяється 

самостійній роботі студентів та їх вмінню 

самостійно організовувати свою роботу на 

основі методичних вказівок, вміння 

проводити самоконтроль рівня засвоєння 

знань. Під час підготовки самостійної 

роботи студенти користуються основною 

та додатковою літературою, інтернет-

ресурсами, навчаються знайти та 

проаналізувати потрібну інформацію. 

Такий підхід до навчальної діяльності 

дозволяє сприймати матеріал більш 

концентровано, опрацьовувати його 

практично на різних рівнях, краще 

запам’ятовувати та закріплювати як 

поетапно так і в цілому. Все це дає 

можливість особистісного, професійного 

саморозвитку та самовдосконалення 

студента. 

Висновки. Отже, аналіз наукової 

літератури та наш практичний досвід 

дають можливість сказати, що зацікавлене 

ставлення до навчальної дисципліни 

майбутніх медичних сестер сприяє 

формуванню у них стійкої мотивації на 

успішне вирішення поставлених освітніх 

завдань. 

Таким чином, проблема 

формування професійної компетенції 

майбутніх медичних сестер має велике 

значення для успішного навчально-

виховного процесу у ВНЗ, позначається на 

творчому саморозвитку й 

самовдосконаленню студентів та потребує 

подальшого системного вирішення 

проблем, зокрема підвищення вимог до 

рівня знань студентів та підвищення 

відповідальності за якість освіти, яку вони 

отримують.  
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УДК 367.02.03 

 

ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ 

ПРАКТИЧНОГО УРОКУ З КЛІНІЧНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ПО 

СТОМАТОЛОГІЇ 

 
Першко Т.В. 

КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 

 

Резюме. Враховуючи європейський досвід підходу до методу  навчання в вищій професійній 

освіті та використовуючи найактуальніші з них у своїй практиці хочу розповісти про свій 

досвід проведення практичних занять для починаючих свій шлях на цій ниві, яка потребує 

творчого підходу до навчального процесу та чистих помислів і високих цілей перед собою та 

майбутнім поколінням.  

Наприклад підготовчий етап  практичного уроку  проводимо не як прийнято – класично – в 

навчальній аудиторії ,а в  електронній бібліотеці (кабінеті інформатики) на основі 

використання електронного підручника. При такій побудові уроку  самостійна робота з 

"кейсом" у студентів по суті  починається не в лікувльному залі, а ще раніше-в кабінеті 

інформатики. Необхідно сказати, що в підручнику є досліджуюча тема, контрольні 

питання, ситуаційні задачі, тести, малюнки, вивчаючі стоматологічні матеріали та 

інструменти, алгоритми дії, а також відповіді на них. Отже студенти самостійно 

можуть пройти підготовчий  етап, опрацювати  дану тему, при цьому самооцінюючі себе, 

в електронному підручнику є система самоперевірки рівня знань для студентів. Основний 

етап практичного уроку проводиться в лікувальному залі, де й закріплюються практичні 

навички до автоматизму. 

Позитивною стороною даного рішення є той момент, що підготовчий етап студенти 

виконують в електронній бібліотеці, тобто відразу приступають  до виконання" кейсу" в 

електронному підручнику-віртуально. Проводять само оцінювання свого рівня знань, 

формують довготривалу пам'ять ситуаційної задачі, а потім практичними навичками 

закріплюють алгоритм в лікувальному залі до автоматизму,що і є нашою метою уроку. 

Ключові слова: (case-study), вирішення ситуаційної задачі, електронний підручник, 

електронна бібліотека, самооцінювання, формування довготривалої пам'яті ситуаційної 

задачі, практичні навички. 

 

Актуальність. Сьогодні основні  

вектори сучасних інновацій навчання студентів 

в практиці вищої професійної освіти пов’язані 

з використанням активних методів [7]. 

Проблема впровадження методу "кейсів" в 

навчальний процес, в даний час є досить 

необхідною, нагальність якого ґрунтується – 

на витіканні із загальної спрямованості 

розвитку освіти,її орієнтації не стільки на 

отримання знань, а на вміння не опинитися на 

одинці в" вакуумі розгубленості чи 

невпевненості  своїх сил" перед реальною 

ситуацією ,на формування професійної 

компетентності, умінь і практичних навиків, 

розумової діяльності, серед яких особлива 

увага приділяється здібностям до сприймання 

інформації та її аналізу. Вибір що до такого 

творчого підходу проведення 

практичного уроку, з клінічної 

дисципліни є аргументом і тренує 

учасників робочого процесу, вчить 

відповідальності до норм і правил 

спілкування, вільного володіння 

медичною термінологією. Викладач 

має бути досить харизматичним 

протягом всього процесу навчання, 

вирішувати методично та "м'яко" всі 

виникаючі проблеми і не допускати 

конфліктів, створювати оточення 

взаємодії, формувати в них не 

нав’язуючи духовні якості-співчуття, 

справедливості, скромності, 

взаємоповаги, любові до хворих та до 

колег [5].  
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Мета: Об'єднати вектори кейс - методу( 

case-study), вирішити ситуаційну задачу на 

основі вміння використовувати 

міждисциплінарні інтеграції - за допомогою 

електронного  підручника, самооцінювання 

рівня своїх знань, формування  у студентів 

довготривалої пам'яті ситуаційної задачі, 

закріплення практичних навичок - у  

лікувальному залі для найбільш повноцінного, 

творчо проведеного практичного заняття. 

Навчальні цілі:  

-Використання спектрів проблемного 

навчання.  

-Розвинути активну самостійну діяльність.  

-Отримання знань по темі - істина в яких 

плюралістична, тобто не має однозначної 

відповіді-суть якої полягає в бажанні 

викладача зацікавити студента ,викликати 

прагнення до посягнення знань.  

Виховні цілі: 

-Вміння співпрацювати студента і 

викладача в групі.  

-Творче оволодіння професійними 

знаннями.  

-Виховати не тільки досвідченого фахового 

спеціаліста,але й духовну особистість для 

суспільства, людину яка б перебувала в 

гармонії з соціумом.  

План 

1.Вступ.  

2.Підготовчий етап: робота студентів з 

електронним підручником,віртуальна робота з 

―кейсом‖. 

3.Самооцінювання своїх знань.  

4. Виконання ситуаційної задачі в 

лікувальному залі. 

5. Підведення підсумків роботи студентів. 

Методичний сценарій практичного уроку. 

Методичні матеріали кейсу: 

1. Електронний підручник ―Гігієна 

порожнини рота‖. 

2. Методичні карти  для віртуальної роботи 

з електронним підручником до теми: 

"Герметизація фісур зубів―. 

3. "Кейс" 

4. Критерії оцінювання знань та вмінь.  

5. Список літератури. 

Основні висновки що до педагогічної 

ефективності уроку. 

-Формує навички самостійної роботи з 

електронною бібліотекою (методичною 

літературою, електронними 

підручниками ), закріплюючи 

теоретично знання до виконання 

алгоритму в лікувальному кабінеті. 

-Сприяє глибокому вивченню теми. 

-Використання наукової 

інформації,яку здобули на попередніх 

предметах.  

-Формує вміння аналізу та 

систематизації інформації.  

-Творче оволодіння професійними 

знаннями.  

-Виховує не тільки досвідченого 

фахового спеціаліста,але й духовну 

особистість для суспільства, яка б 

перебувала в гармонії з соціумом   

-Розвиває здібності та навички 

оцінки та самооцінки. 

-Навчає моделювати, скеровувати 

проблемну ситуацію до реального 

життя, додає впевненість в собі та 

своїй силі духу, знаннях, а не ситуація 

керує студентом (розгубленність, 

невпевненість) та ін.. Позитивною 

стороною такого  рішення проведення 

практичного уроку є  об'єднання кейс- 

методу (case-study) з використанням 

електронної бібліотеки на 

підготовчому етапі уроку, 

самооцінювання рівня своїх знань 

,користуючись електронним 

підручником, формування 

довготривалої пам'яті ситуаційної 

задачі, закріплення практичних 

навичок у лікувальному залі для 

найбільш повноцінного, творчо 

проведеного практичного заняття. А 

також розвиває систему цінностей 

студентів, професійних позицій , 

життєвих установок (співчуття,любові 

до хворого), своєрідного професійного 

світовідчуття,зацікавленості в 

досягненні бажаного результату [12].  

Дає можливості викладачу у 

повній мірі розкрити знання студента з 

теми, що вивчається [4]. 

Застосування такого"шляху",що 

до проведення уроку потребує 

професійних вмінь викладача та 

творчого відношення до самого 

процесу та студентів.  
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Методичні карти для віртуальної роботи з" кейсом по електронному підручнику до 

теми: "Герметизація фісур зубів―. 

  

 

 

Питання  які  

необхідно  вивчити 

Дати  відповідь на  питання 

1.Що таке 

герметизація фісур 

зубів? 

1.Знайти в електронному підручнику і теоретично закріпити. 

2.Для чого 

застосовують 

герметизацію фісур? 

2.Знайти в електронному підручнику і теоретично закріпити. 

3.Які типи фісур 

існують? 

3. Типи фісур :знайти в джерелах інформації. 

Чотири типу будови фісур: воронкоподібні; конусоподібні; 

каплеподібні; поліпоподібні. 

4. Рівні їх 

мінералізації? 

4. Рівні  їх  мінералізації  

*Воронкоподібні фіссури - більш відкриті, добре мінералізовані, в 

них не затримуються харчові залишки за рахунок вільного 

омивання ротовою рідиною, є карієс резистентними. 

*Конусоподібні - в основному мінералізуютсья за рахунок ротової 

рідини, але з'являються умови для затримки харчових залишків і 

мікроорганізмів.*Мінералізація краплеподібних  і поліпоподібних  

фісур в основному відбувається з боку з боку пульпи зуба. Для 

емалі незрілого зуба характерна велика пористість. 

5.Метод герметизації ? 5.Полягає в обтурації фісур та інших анатомічних заглиблень 

здорових зубів герметиками з метою створення бар'єру для 

зовнішніх карієсогенних факторів. Функції герметизації фісур:  

1.Створює бар'єр для карієсогенних бактерій; 

2.Надає ремінералізуючу дію емалі, якщо до складу герметика 

входять активні іони.  

*Високий рівень мінералізації  - емаль фісур щільна, блискуча, зонд 

ковзає по її поверхні. Такі фіссури карієсрезестентні на протязі 

тривалого періоду часу;  

*Середній РМЕ (рівень мінералізації емалі ) - поодинокі фіссури 

мають  крейдоподібний колір 

Низький рівень  мінералізації емалі ) –при зондуванні зонд 

застрягає в фісурі. 

6.Етапи герметизації 

(алгоритм дії)- кейс . 

6.Знайти  в електронному підручнику і теоретично закріпити. 

7.Засоби для 

герметизації фісур. 

7.Знайти  в електронному підручнику і теоретично закріпити. 

8.Матеріали та 

інструменти для 

герметизації фісур 

зубів. 

8. Знайти  в електронному підручнику і теоретично закріпити. 

9.Які засоби 

застосовують для 

проф. гігієни перед 

герметизацією ? 

9. Знайти  в електронному підручнику і теоретично закріпити. 
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Шкала оцінювання роботи 

студента 

Студент повинен бути 

ознайомлений з критеріями оцінки до 

початку роботи, при оцінюванні повинен 

бути врахований кожен етап уроку. 

Підсумок визначається за сумою 

отриманих оцінок:  

Література 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО 

ЗАНЯТИЯ С КЛИНИЧЕСКОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО СТОМАТОЛОГИИ 

Першко Т.В. 

КВУЗ «Житомирский институт 

медсестринства» 

Резюме. Учитывая Европейский опыт 

подхода к учебному процессу в высшем  

профессиональном обучении и используя 

наиболее активные методы в своей практике 

хочу рассказать о своем опыте проведения 

практических занятий  для начинающих свой 

путь на педагогической стезе, которая 

требует творческого подхода к процессу 

обучения, чистых помыслов и высоких целей 

перед  собой и будущим поколением. 

Главная цель урока в том, что 

подготовительный этап  урока проводится не 

как всегда в учебной аудитории где позже 

выполняется и сам "кейс", а в электронной 

TEACHING EXPERIENCE OF 

CONDUCTING PRACTICAL LESSONS 

ON CLINICAL DISCIPLINES IN 

DENTISTRY 

Pershko T.V. 

Zhytomyr Nursing Institute 

Summary. Given the European 

experience approach to the teaching method in 

higher vocational education and using the most 

current ones in the practice, I want to talk about 

my experience of conducting practical classes in 

this field that requires a creative approach to the 

learning process and pure thoughts and high 

purposes before themselves and future 

generations. 

For example the preparatory stage of  

practical lessons we conduct in the digital 

library (computer science study) through the use 

of electronic textbooks. With such lesson`s 

construction independent work with ―case‖ 

don`t begin in the treatment room but much 
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библиотеке (кабинете информатики) на базе 

электронного учебника, что дает 

возможность вертуально начать работу с 

"кейсом" непосредственно. Необходимо 

сказать, что в учебнике есть изучаемая тема, 

контрольные вопросы, ситуационные задачи, 

тесты, рисунки, стоматологические 

материалы, инструменты, алгоритмы работы, 

а также ответы на них. На основании выше 

сказанного, понятно что студенты 

самостоятельно могут  выполнить 

подготовительный этап урока на базе 

электронного учебника по изучаемой теме, 

но намного продуктивнее. Заканчивая работу 

с электронным учебником каждый студент 

давая ответы на тесты оценивает себя по 

системе самоконтроля уровня знаний. 

Следующий основной этап проводится в 

лечебном зале, где и отрабатываются 

практические навыки до автоматизма.  

Положительной стороной данного 

решения "кейса" есть тот момент, что 

студенты на подготовительном этапе 

прорабатывают алгоритм  в электронном 

варианте, проводят самооценку своего 

уровня знаний, и формируют у себя 

долговременную память данной 

ситуационной задачи, а затем закрепляют ее 

в лечебном зале, что и является нашей целью 

урока.  

Ключевые слова: решение 

ситуационной задачи, электронный учебник, 

электронная библиотека, самооценивание 

знаний, формирмирование долговременной 

памяти, практические навыки.  

 

earlier in computer science study. 

It must be said that the book has got 

exploring issue, test questions, situational tasks, 

tests, pictures, teaching dental materials and 

tools, algorithm action and answers. So, students 

can study a preparatory stage independently, to 

develop this theme, with the self-assessment 

itself, because the electronic textbook has a self-

test system. The main stage of practical lesson is 

conducted in a treatment room, where the 

practical skills are practiced to automaticity. 

The positive side of this solution is the 

point, that the preparatory stage are performed 

by the students in digital library that is to take up 

electronic textbook ―case‖ virtually. Students 

conduct self-evaluation of their knowledge, form 

long-term memory situational task and practical 

skills and reinforce algorithm in the treatment 

room to automatism, which is our lesson`s goal. 

Key words: situational task, electronic 

textbook, digital library, self-assessment, the 

formation of long-term memory situational 

problems, practical skills. 
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ВЗАЄМОДІЯ РАДИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

ІНСТИТУТУ МЕДСЕСТРИНСТВА ЗІ СТУДЕНТСЬКИМИ 

МОЛОДІЖНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ 
 

Піскарьова А.І. 

КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 

 

Резюме. В даній статті досліджується основні напрями взаємодії ради студентського 

самоврядування інституту зі студентськими молодіжними організаціями. Організація 

самоврядування в студентському колективі полягає саме в тісному поєднанні його з 

заходами державного управління, внутрішнього керівництва та діяльністю студентського 

профкому, покликаного відстоювати й захищати на різних рівнях інтереси студентів. 

Ключові слова: взаємодія студентського самоврядування, молодіжні організації, соціальна 

активність молодого покоління. 

 

Постановка проблеми. Сучасний 

етап розвитку України відзначається 

історичними змінами в житті народу, 

оновленням усіх сфер діяльності людини, 

утвердженням у свідомості нації нових 

світоглядних орієнтирів.  

Особливої уваги за сучасних умов 

набуває питання щодо студентства, і 

основними завданнями на сьогодні є 

реалізація молодіжної політики в співпраці 

з органами студентського самоврядування. 

Реалізація актуальних питань 

молодіжної політики засобами створення 

відповідного освітньо-виховного 

середовища, плідної співпраці з усіма 

структурами ВНЗ та формування активної 

життєвої позиції молодої людини є 

фундаментом підготовки кваліфікованих 

медичних кадрів [2]. 

Самоврядування в КВНЗ 

«Житомирський інститут медсестринства» 

представлене як процес єднання всіх його 

функцій. Воно являє собою частину 

загального керівництва навчально-

виховним процесом в інституті.   

Актуальність проблеми 

студентського самоврядування зумовлена 

необхідністю виховання особистості, яка 

володіє не тільки певними знаннями, 

уміннями та навичками, але й має 

здатність активно включатися у 

демократичні процеси, що відбуваються у 

нашій країні. Ідеться про конкретне 

залучення студентів до справ навчального 

закладу, громади, суспільства про 

розвиток лідерського потенціалу 

студентства у процесі навчання [1]. 

Мета статті. Визначити та 

окреслити основні напрями взаємодії ради 

студентського самоврядування інституту зі 

студентськими молодіжними 

організаціями. 

Концепція розвитку інституту 

медсестринства стверджує необхідність 

оновлення змісту освіти, забезпечення 

безперервного процесу становлення та 

розвитку творчої особистості студента. 

Виклад основного матеріалу 

дослідження. Запорука успіху в 

організації самоврядування в інституті 

полягає саме в тісному поєднанні його з 

заходами державного управління, 

внутрішньоінститутського керівництва та 

діяльністю студентського профкому, 

покликаного відстоювати й захищати на 

різних рівнях інтереси студентів. Впливати 

на адміністрацію навчального закладу чи 

профком органи студентського 

самоврядування можуть лише у тісній 

співпраці з ними. Така співпраця, крім 

усього іншого, цінна ще й тим, що в ній 

формується висока культура суспільного 

спілкування, політична толерантність, 

витримка і мудрість, без чого суспільство 

не може бути стабільним і динамічним [5]. 

Побудова громадянського 

суспільства неможлива без існування і 

діяльності розгалуженої мережі 
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громадських організацій, в тому числі 

молодіжних та дитячих. Молодіжний рух є 

як об’єктом державної молодіжної 

політики так і механізмом, суб’єктом її 

реалізації [4]. 

Кінцевим результатом активної 

участі студентів у самоврядуванні, 

самоорганізації стає особистість, здатна 

зробити правильний вибір у житті, знайти 

своє місце в ньому і реалізуватись з 

найбільшою ефективністю для власної 

долі та з найбільшою віддачею - для 

суспільства [3]. 

Інститутом медсестринства 

ведеться активна робота щодо формування 

соціальної активності молоді, зокрема в 

таких напрямках, як патріотичне 

виховання, протидія проявам ксенофобії, 

расової, етнічної дискримінації та 

формування здорового способу життя.  

З метою ефективної роботи щодо 

формування соціальної активності 

молодого покоління студентська рада 

Інституту веде плідну роботу з 

молодіжними та дитячими громадськими 

організаціями, діяльність яких спрямована 

на проведення вищезазначених заходів. 

Як результат плідної співпраці 

Інституту та громадських організацій  було 

створено сектор з питань молодіжного 

руху та сектор з питань дитячого руху при 

Студентській Раді Інституту. 

Студентська рада Інституту спільно 

з громадськими організаціями бере 

активну участь у інформаційно-

просвітницьких акціях та кампаніях, які 

спрямованні на формування 

правосвідомості та правової культури 

молоді, пропаганду здорового способу 

життя та протидію проявам расової та 

етнічної дискримінації, а саме: 

«Твоє життя – твій вибір!»; 

«Хто з законами не дружить…»; 

«Моя відповідальність»; 

«Я не продаю неповнолітнім 

алкогольні напої та тютюнові вироби»; 

«Бережи себе»; 

«Молодь проти расизму»; 

«Всі ми різні – всі ми рівні». 

КВНЗ «Житомирський інститут 

медсестринства» є членом Асоціації 

правозахисних організаторів студентів 

України.  

Гарною традицією стала співпраця 

Інституту з Житомирською обласною 

молодіжною громадською організацією 

«Сучасний Формат», яка  є добровільною, 

молодіжною, самоврядною, обласною 

громадською організацією, діяльність якої 

базується на принципах самоврядування, 

законності та гласності, яка діє на 

території Житомирської області та має 

статус місцевої. 

Завдячуючи співпраці з МГО 

«Сучасний Формат» студенти мають 

можливість найповніше розкрити свій 

потенціал, набути нових навичок, 

розвивати та впроваджувати нові ідеї через 

застосування сучасних підходів, 

технологій та методів навчання.  

Інститут медсестринства 

співпрацює з Всеукраїнською 

благочинною організацією «АСЕТ», яка 

заснована для того, щоб зупинити 

епідемію СНІД та інші негативні явища в 

суспільстві, впливає на відновлення 

традиційних, духовно-моральних 

цінностей. 

Спільно з соціально психологічною 

службою та Радою студентського 

самоврядування інституту проведено ряд 

семінарів на теми: 

– Інформаційний проект з профілактики 

передачі ВІЛ / СНІД; 

– Проект з профілактика абортів; 

– Всеукраїнській захід «Тиждень родини»; 

– Розвиток волонтерства на Україні. 

Студенти інституту входять до 

складу обласного осередку 

Всеукраїнського благодійного фонду 

«Серце до Серця». Основним завданням 

Фонду є забезпечення у встановленому 

чинним законодавством порядком 

медичним обладнанням дитячих 

лікувальних закладів, відповідно до 

затвердженої програми. Головною метою 

діяльності Фонду є здійснення благодійної 

діяльності в інтересах суспільства та 

окремих категорій осіб, зокрема порятунку 

життя і здоров’я українських дітей. 

Метою діяльності Асоціації є 

задоволення та захист законних 
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соціальних, економічних, творчих, 

вікових, національно-культурних, 

спортивних, навчальних, наукових 

інтересів своїх членів. 

Головні завдання Асоціації: 

– координація студентського 

профспілкового руху;  

– представництво та захист інтересів 

своїх членів у взаємовідносинах з 

органами державної влади та органами 

місцевого самоврядування;  

– сприяння задоволенню потреб своїх 

членів в сфері побуту, оздоровлення, 

відпочинку, реалізації творчого 

потенціалу;  

– сприяння роботі державних органів 

влади, громадських організацій в 

підготовці та реалізації заходів державної 

молодіжної політики в питаннях стосовно 

студентства; 

– становлення міжнародного 

співробітництва в галузі молодіжної 

політики, наукових досліджень та пошук 

міжнародних контактів, необхідних для 

наукової, науково-практичної та 

навчально-методичної роботи інституту. 

Для забезпечення цього завдання  ведеться 

співпраця з Міжнародною молодіжною 

організацією «Освітньо-культурні обміни», 

Київським молодіжним центром праці, з 

американською компанією "Professional 

Resources International", проводиться 

робота за програмами «Work & Study, 

Work & Travel». 

Студенти інституту мали 

можливість обмінятись досвідом з 

підготовки фахівців на Young Europe 

Forum, (Краків, Республіка Польща). 

Студентська Рада та профком 

студентів інституту співпрацює з 

міжнародними організаціями, що сприяє 

професійному росту студентів, вивченню 

мови та культури інших країн. 

Було впроваджено в практику 

виховної роботи модель формування 

безпечної поведінки молоді щодо 

ВІЛ/СНІД. Студенти беруть участь у 

заходах, присвячених Всесвітньому Дню 

здоров'я, Міжнародному дню боротьби зі 

СНІДом та ін. 

Студенти інституту є волонтерами 

обласного штабу і отримують його 

схвальну оцінку, неодноразово відмічені 

грамотами і подяками. Надається допомога 

одиноким непрацездатним громадянам, в 

тому числі тим, що проходять курс 

відповідного лікування після виписки із 

стаціонару в рамках співпраці з обласною 

організацією «Червоний хрест».  

Студенти беруть участь у 

благодійній акції здачі донорської крові 

для гематологічного відділення дитячої 

обласної лікарні, в обласних та міських 

акціях милосердя: рух «Разом до життя» 

(підтримка та допомога пацієнтам 

дитячого відділення онкогематології 

Житомирської обласної лікарні), акції «Від 

серця до серця», «Країна дитинства - 

країна мрій!», «Не залишайся байдужим» 

(підтримка дітей, які знаходяться в 

лікарнях та дітей-сиріт). Збирається 

макулатура та кошти на підтримку 

онкохворих дітей. Волонтери інституту 

допомагають в підготовці та проведенні 

благодійних концертів «Разом до життя». 

Студенти інституту - постійні 

учасники муніципальної освітньої 

молодіжної програмі «XXI покоління», 

інклюзивного молодіжного театрального 

фестивалю «Театр без кордонів», міського 

конкурсу краси «Міс блонд», «Королева 

краси міста»,  Всеукраїнських фестивалів 

мистецтв «Мелодії душі», «Червона 

калина», «Київська весна», «Ліра 

Гіпократа». 

Одним із напрямків роботи 

студентського самоврядування та ПК 

студентів інституту медсестринства є 

профілактично-гігієнічна робота серед 

населення різних вікових категорій. 

Студентами розробляються форми та 

методи гігієнічних знань з догляду за 

ротовою порожниною в організованих і 

неорганізованих групах населення. 

Оформлюються класи, кімнати, куточки 

гігієни в дитячих садках, школах, жіночих 

консультаціях, проводяться уроки гігієни 

та здоров'я, розробляються пам'ятки для 

батьків, дітей, педагогів.  
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Висновки з даного дослідження і 

перспективи подальших розробок у 

даному напрямі. 

Цінність студентського 

самоврядування полягає в тому, що воно 

створює широкі можливості для 

самореалізації студентів, орієнтує їх на 

досягнення соціально-корисної мети, 

індивідуальної і суспільної, залучає до 

реформаторських процесів, забезпечує 

захист їхніх прав, відвертає увагу від 

асоціальної форми поведінки. 

Головним завданням студентського 

самоврядування є виховання взаємин, які 

дозволяють особистості безпосередньо 

спілкуватися з суспільством, відчувати 

себе активним учасником громадського 

життя.  

В системі самоврядування 

цінується почуття незалежності, яке 

поєднується з відповідальністю за 

виконання своїх обов’язків, заохочуються 

індивідуальні інтереси, що сприяють 

загальному розвитку колективу інституту.  

Рівень розвитку студентського 

самоврядування залежить від допомоги 

адміністрації, розуміння педагогами 

важливості даного процесу для виховання 

важливих рис особистості студента. 

Правильна організація педагогічного 

супроводу, взаємодія педагогічного та 

студентського колективів у досягненні 

спільної мети – це створення умов для 

особистісного зростання кожного студента 

та запорука успіхів колективу. 

Висновок. Впровадження системи 

самоврядування дає найкращі результати в 

реалізації актуальних питань молодіжної 

політики засобами створення відповідного 

освітньо-виховного середовища. 
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Резюме. В данной статье исследуется 

основные направления взаимодействия 

совета студенческого самоуправления 
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Summary. This paper examines the main 

directions of cooperation council student 

government institute with student youth 

organizations. The organization of government 

in the student team lies in close conjunction with 

its governance arrangements, internal 
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организациями. Организация 

самоуправления в студенческом коллективе 

заключается именно в тесном сочетании его с 

мерами государственного управления, 

внутреннего руководства и деятельностью 

студенческого профкома, призванного 

отстаивать и защищать на разных уровнях 

интересы студентов. 

Ключевые слова: взаимодействие 

студенческого самоуправления, организации, 

социальная активность молодого поколения. 

management and trade union activities of the 

student, designed to defend and protect the 

interests of the different levels of students. 

 

Key words: the interaction of the student 

government, youth organizations, social activity 

of the young generation. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ФОРМ І МЕТОДІВ В СИСТЕМІ 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ В 

МЕДИЧНОМУ КОЛЕДЖІ 
 

Фурман О.М. 

Ківерцівський медичний колледж 

 

Резюме. В статті висвітлені основні інноваційні форми і методи, що використовуються в 

системі оцінювання знань студентів з латинської мови в медичному коледжі. Визначена їх 

роль та ефективність застосування в навчальному процесі. Особлива увага приділяється 

практичному застосуванню сучасних форм і методів контролю знань та вмінь студентів. 

Наводяться приклади контролюючих завдань. Окреслюються шляхи інтенсифікації процесу 

перевірки знань студентів. Робиться акцент на урізноманітнення форм, методів та 

прийомів оцінювання навчальних досягнень студентів на заняттях з медичної латини.  

Ключові слова: інноваційні методи, латинська мова, медичний коледж. 

 

Вступ. Формування сучасної моделі 

підготовки медичних працівників 

передбачає впровадження у навчальний 

процес сучасних педагогічних та наукових 

інновацій відповідно до світових 

стандартів [4]. Контроль є одним з 

невід’ємних компонентів процесу 

діагностування навчальних досягнень 

студентів. Лише комплексне застосування 

методів контролю дає можливість 

регулярно та об’єктивно виявляти 

динаміку формування системи знань та 

умінь студентів. Кожний метод контролю 

має свої переваги, недоліки, сферу 

використання, ні один з них не може бути 

єдиним, здатним діагностувати усі аспекти 

процесу навчання. Тільки правильне та 

педагогічно доцільне об’єднання усіх 

методів сприяє підвищенню якості 

навчально – виховного процесу. 

Мета статті полягає у визначенні 

основних інноваційних форм і методів в 

системі оцінювання знань студентів з 

латинської мови у медичному коледжі. 

Виклад основного матеріалу. 

Поняття „інноваційні методики 

викладання є полікомпонентним, оскільки 

об'єднує усі ті нові й ефективні способи 

навчання (здобуття, передачі й 

продукування знань), які сприяють 

інтенсифікації та модернізації навчального 

процесу, розвивають творчий підхід і 

особистісний потенціал його учасників. 

Традиційні методи контролю пройшовши 

багаторічну апробацію потребують 

відповідного оновлення,  удосконалення та 

появи нових, нетрадиційних, до яких 

належать інтерактивні технології.  

Надзвичайно високу ефективність 

навчального процесу в системі оцінювання 

знань студентів на заняттях з латинської 

мови забезпечує застосування таких 

методів, форм і прийомів навчальної 

роботи, як: 

– тренінги (індивідуальні та групові); 

– коментування, оцінка (або 

самооцінка) дій учасників; 

– використання опорної графіки та 

технологій майндмеппінгу; 

– групове (кооперативне) навчання: 

робота в малих групах, в парах; 

– фронтальні технології 

інтерактивного навчання: брейнстормінг 

(„мозковий штурм), „Мікрофон‖; 

– ігрові інтерактивні методи: ділова 

(рольова) гра (студенти перебувають у ролі 

лікаря, фармацевта, викладача ); 

– метод аналізу і діагностики 

ситуації, кейс - метод; 

– метод проектів; 

– розгадування кросвордів; 

– аудіовізуальний метод навчання; 

– комп’ютерне тестування і т.ін. 

Основним інтегральним методом 

інтерактивного навчання виступає тренінг.   
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Навчальний тренінг - це активна 

навчальна діяльність студентів під час 

здійснення якої майбутні фахівці 

виконують тренінгові вправи адаптовані 

до майбутньої професійної діяльності під 

керівництвом викладача - тренера на 

основі спеціально підготовлених 

інструктивно-методичних матеріалів [3].  

У процесі тренінгу викладач може 

використовувати різноманітні методи та 

технології, але практично всі вони за 

характером є інтерактивні.  

Кожен викладач створює низку 

прийомів шляхом спроб і відбору 

найефективніших, відкидаючи ті, що не 

сприймаються тими, хто навчаються. 

Провідними методами та прийомами 

навчання латинської медичної термінології 

визнаються репродуктивні методи, методи 

контролю і самоконтролю та відповідні 

прийоми, що забезпечують засвоєння та 

подальше використання латинських 

термінів та номенклатурних найменувань у 

фаховому усному та писемному мовленні. 

Одним зі шляхів інтенсифікації 

навчального процесу є навчання за 

допомогою різноманітних вправ, які 

базуються на активних формах роботи 

студентів. Вправи, ретельно підібрані до 

кожної теми, зорієнтовані на перевірку 

навчального матеріалу, контроль окремих 

навичок, доведених до автоматизму. 

Наприклад, вправа на засвоєння 

структури медичних термінів: 

Визначте структуру анатомічних 

термінів за такими схемами: 

а) Ядро + Узгоджене означення; 

б) Ядро + Неузгоджене означення; 

в) Ядро + Неузгоджене означення + 

Узгоджене означення. fossa crania media, 

ventriculus sinister, aqua Menthae 

Велика увага на заняттях 

латинської мови у медичному коледжі має 

бути приділена словотворенню, адже 

значна частина медичних термінів є 

похідними або складними словами. 

Важливо проконтролювати як студенти 

засвоїли головні дериваційні принципи, 

найважливіші терміноелементи, суфікси, 

префікси й загальні корені, відповідний 

лексичний мінімум. Для досягнення 

високого рівня професійної грамотності 

слід проводити систематичний контроль 

знань терміноелементів грецького 

походження. Викладачі на практичних 

заняттях повинні довести до автоматизму 

розуміння студентами латино-грецьких 

значущих морфем. Цього можна досягти 

шляхом застосування різноманітних 

контролюючих вправ на словотворення. 

Наприклад:   

І. У поданих іменниках виділіть 

суфікси та визначте характер 

захворювання за їх допомогою: 

а) захворювання запального характеру; 

б) захворювання незапального характеру; 

в) пухлини. 

Laryngitis, fibroma, neurosis, 

pleuritis, sarcoma, tracheitis  

II. Побудуйте терміни за 

допомогою іррадіального  способу: 

tachy-      …швидке поїдання їжі; 

                …прискорене серцебиття; 

                …прискорене дихання. 

olig(o)-    …зменшення добової кількості 

сечі; 

                …зменшення виділення молока; 

                …недостатнє харчування. 

III. Утворіть медичні терміни 

шляхом амфііррадіального способу та 

поясніть їх значення ( рис. 1) 

 

        Hypo                                  aemia  

                                 glyk 

        Hyper                                      aemia  

Рис. 1. Вправа на утворення 

медичних термінів шляхом 

амфііррадіального способу. 

Ефективним в оцінюванні знань 

медичної термінології є використання 

опорної графіки та технологій 

майндмеппінгу [7]. Особливість технології 

майндмеппінгу полягає у використанні 

радіального запису та побудові 

схематичних рисунків як альтернативи 

традиційному лінійному запису. Такі 

рисунки отримали назву інтелект-карти, 

діаграми зв’язків чи карти пам’яті. В 

інтелект-карті головна тема, на якій 

акцентується увага, розміщується в центрі, 

у фокусі уваги, і розкривається через 

ключові слова, що розміщуються на гілках, 
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які розходяться від центру. Використання 

технології  Mind – map в оцінюванні 

навчальних досягнень дозволяє викладачу 

якісно та за короткий час отримати повну 

картину про об’єктивний стан підготовки 

студентів та виконати необхідні коригуючі  

навчальні дії у майбутньому. Наприклад,  

студентам пропонують виконати 

завдання типу ―Складіть схему‖, 

―Заповніть німу структурно – логічну 

схему‖ „Підберіть якомога більше 

лексичних одиниць до ключового словаˮ, 

тощо. Хороший ефект також одержується 

тоді, коли кістяк схеми дається студентам 

на початку вивчення тем, який вони 

заповнюють у процесі їх вивчення.  

Перевірити знання студентів можна 

методом складання самостійної, логіко – 

смислової карти, коли в центрі змістового 

кола міститься поняття – ключове слово, 

асоціацією з яким породжуються лексичні 

одиниці, асоціативний ряд обговорюється з 

викладачем.  

Наприклад: Підберіть якомога 

більше лексичних одиниць до ключового 

слова os ( рис. 2 ).  

 

Відповідь: os (occipitale, nasale, temporale, 

lacrimale, parietale, zygomaticum) 

Рис. 2. Інтелект – карта для 

перевірки знань лексики по темі „ Кісткиˮ. 

Приклад лексичної вправи з 

використанням опорної графіки: 

Знайти 10 латинських термінів до 

теми „Будова тіла людини”, які 

розташовані вертикально або 

горизонтально в таблиці, назвати їх та 

перекласти 

Відповідь :  

corpus 

musculus 

facies 

caput 

pancreas 

oculus 

cor 

os 

cerebrum 

ren 

Предметний диктант – це 

ефективний спосіб перевірки знань 

студентів. Найпоширенішим способом 

проведення предметних диктантів є 

письмове завершення студентами фрази, 

початок якої вимовляє викладач. 

Результати таких диктантів визначають 

шляхом заслуховування і коментування 

відповіді окремих студентів на занятті, 

коли два студенти обмінюється своїми 

зошитами і перевіряють правильність 

відповідей один одного. Такий контроль 

сприяє формуванню навиків 

самоконтролю. 

До фронтальних технологій 

інтерактивного навчання, які 

використовуються викладачами на 

заняттях з латинської мови відносять такі, 

що передбачають одночасну спільну 

роботу всієї групи: „Мікрофон‖, 

„Незакінчені речення‖, „Мозковий 

штурм‖.  

Різновидом групового обговорення 

є технологія ―Мікрофон‖, яка дає 

можливість кожному сказати, щось 

швидко, по черзі, відповідаючи на 

запитання або висловлюючи свою думку, 

чи пропозицію. Наприклад: Назвіть кожен 

по – черзі назви лікарських рослин, що 

належать до I відміни жіночого роду.  

„Мозковий штурм‖ (брейнстормінг 

від англ. brainstorming) – достатньо 

популярний засіб навчання у дискусії, що 

дає можливість оцінювати рівень знань 

студентів. Це ефективний метод 

колективного обговорення, пошуку 

рішень, що спонукає учасників проявляти 

свої знання, увагу та творчість.  

До групового (кооперативного) 

навчання можна віднести роботу в парах 

K  C  O  R  P  U  S  A  I  F  

 C  C  C  A  A  P  P  D  A  A  

E  A  U  P  N  U  R  E  N  C  

R  L  L  B  C  L  P  U  T  I  

E  U  U  M  R  M  J  R  D  E  

B  P  S  U  E  O  L  I  O  S  

R A  I  C  A  R  K  S  Y  L  

U C  L  E  S  A  M  A  H  R  

M S  I  A  N  C  A  P  U  T  

M  U  S  C  U  L  U  S  N  K  
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та роботу в малих групах. Наприклад, один 

студент називає латинське слово, а його 

партнер – грецький еквівалент цієї 

лексичної одиниці. Або ж, один студент 

називає грецький терміноелемент, а інший 

повинен утворити медичний термін  з 

поданим терміноелементом та пояснити 

його значення. 

Перевірити знання студентів можна 

за допомогою ігрових інтерактивних 

методів [5]. Використання елементів 

навчальної гри сприяє систематичній 

актуалізації термінологічних знань, 

підвищенню зацікавленості до вивчення 

предмету, а також їх можна 

використовувати як полегшену і 

захоплюючу форму проведення 

контрольних заходів. Одним з прикладів 

ігрового моделювання є розіграш лотереї. 

Гра ―Лото‖ – це спосіб експрес 

опитування, коли кожен студент витягає 

картку – лотерею з завданням. Наприклад : 

Назвіть 5 латинських крилатих висловів; 

запитайте будь - якого студента 4 назви 

рослин; поясніть назви наступних 

терміноелементів; поставте іменник в 

родовому відмінку; вам щастить, 

передайте своє завдання іншому, тощо.  

Контроль знань студентів з 

латинської мови можна також проводити у 

вигляді вікторин, змагань, конкурсів типу 

―Брейн - Ринг‖, ―Хто швидше‖, ―Хто 

більше‖. 

Ділова (рольова) гра. Основна мета 

будь-якої ділової гри полягає у створенні 

ситуації, максимально наближеної до 

реальної, в якій студент повинен виконати 

необхідні професійні дії. Ділові ігри не 

тільки дають можливість перевірити 

знання студентів, але й активізувати їх 

мислення, підвищувати самостійність 

майбутнього фахівця, шляхом 

моделювання реальних життєвих ситуацій. 

Ділові ігри допомагають максимально 

наближати та готувати студентів до 

професійної практичної діяльності.  

Рольова гра „викладач – студентˮ 

дає можливість студенту виконати роль 

викладача та продемонструвати свої  

вміння, виділити основну інформацію 

навчального матеріалу, виправити 

недоліки у відповідях студентів.  

Рольова гра „покупець – 

фармацевт‖ визначає здатність студентів 

розпізнавати частотні відрізки у назвах 

лікарських препаратів.  

Кросворд як оперативний метод 

контролю дозволяє найбільш оперативно і 

об’єктивно оцінити рівень знань з певної 

теми. В процесі роботи з кросвордами у 

студентів розвивається логічне мислення, 

виробляються такі якості як терпіння, 

акуратність, зосередженість. 

Метод проектів, який вважають 

одним з найперспективніших методів 

навчання, створює умови для творчої 

реалізації студентів, сприяє розвитку 

інтелектуальних здібностей [8]. Студенти 

набувають досвіду вирішення проблем 

майбутнього самостійного життя, які вони 

практикують у навчанні. Презентуючи та 

захищаючи проект студенти бачать 

результат своєї роботи. Викладач має 

можливість за результатами виконаної 

студентом проектної роботи оцінити 

рівень здобутих ним знань, вмінь та 

навичок. Результатом проектної роботи з 

латинської мови може бути доповідь, 

мультимедійна презентація, постер, тощо. 

Ще однієї методикою контролю 

знань є ситуаційні задачі, або кейси. Кейс 

– метод (відомий у вітчизняній освіті, як 

метод ситуативного навчання на 

конкретних прикладах). Кейс – це опис 

конкретної ситуації, який використовують 

як педагогічний інструмент, що дозволяє 

студентам поєднати теоретичні знання з 

реаліями життя, а викладачам перевірити 

здатність студентів вирішувати задачі, 

приймати рішення та аналізувати ситуації, 

пов’язані з майбутньою професійною 

діяльністю. Це, насамперед, практичні 

завдання по роботі з окремими текстами з 

медичних клінічних довідників або з 

реальних історій хвороб. Завдання можуть 

бути сформульовані таким чином: 

прочитати витяг з історії хвороби чи дані 

щодо етіології, симптоматики 

захворювання з довідників, підручників, 

тексту лекцій; виділити клінічні терміни; 

пояснити їх значення, враховуючи 
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значення складових словотворчих 

елементів. Наприклад: ―Хворий 

скаржиться на болі в ретростернальній 

області,‖ де прикметник 

„ретростернальний‖ ( префікс „ретро‖ – 

(retro-) – позаду, корінь „стерн-ˮ (stern-) – 

грудина) має значення „поза грудиною‖ – 

„позагрудинний‖. Цікавими та дуже 

наочними для студентів можуть бути 

завдання, що стосуються пояснень 

клінічних діагнозів: „ішемічний інсульт з 

декстрогеміпарезом‖, „хронічний 

ентероколіт, змішана форма з дискінезією 

товстої кишки та диспепсичним 

синдромом‖, „хронічний некалькульозний 

холецистит з дискінезією жовчного міхура 

за гіпотонічним типом‖ та ін. Подібні 

витяги доцільно супроводжувати 

вказівками щодо першоджерел, які 

потрібно підбирати, консультуючись з 

викладачами окремих клінічних 

дисциплін. Таким чином, здійснюється не 

лише контроль знань студентів, але й 

досягається  момент мотивації у 

викладанні клінічної термінології [2]. 

Аудіовізуальний метод навчання.  

Широке впровадження технічних засобів 

навчання у професійну підготовку медиків, 

використання можливостей Інтернет, 

застосування відео-, аудіо- та інших 

матеріалів у навчальному процесі 

підсилює пізнавальну активність 

студентів, дозволяє досягти максимальної 

економії часу для засвоєння навчального 

матеріалу в значних обсягах. За умови 

здійснення контролю знань за допомогою 

комп'ютерної техніки процес навчання 

значно виграє як у кількісних, так і якісних 

показниках. Цей метод є одним із 

найбільш перспективних, оскільки сприяє 

оптимізації та інтенсифікації навчального 

процесу [6]. 

Програмовий контроль, що зберігає 

свою актуальність, полягає у пред’явленні 

до всіх студентів стандартних вимог у 

процесі перевірки однакових за кількістю і 

складністю контрольних завдань. 

Комп’ютерний тестовий контроль 

студентів дозволяє за короткий проміжок 

часу виставити об’єктивну оцінку знань, а 

також може бути використаний для 

консультацій студентів [1]. Практика 

проведення контролю знань з 

застосуванням тестової перевірки довела їх 

достовірність і об’єктивність, а також дала 

можливість посилити індивідуальну 

роботу з невстигаючими студентами. 

Висновок. Розроблення й 

впровадження інноваційних форм та 

методів навчання і контролю, хоча й 

містить певні ризики, є надзвичайно 

важливою складовою науково-методичної 

та навчально-методичної роботи викладача 

вищого навчального закладу, оскільки має 

свою результативність і спонукає 

викладачів до подальшої творчо-

викладацької діяльності і допомагає 

підтримувати його професіоналізм і 

педагогічну компетентність на рівні 

сучасних вимог. Викладач вищого 

навчального закладу повинен володіти 

повним спектром різноманітних методів 

аналізу і оцінювання діяльності студентів, 

творчо підходити до їх використання 

залежно від мети, змісту навчального 

матеріалу та їх інтелектуального розвитку. 

Професіоналізація сучасного викладача 

неможлива без його активної участі в 

розробленні змісту сучасної освіти, 

впровадження інноваційних технологій 

освіти й виховання, перебування у режимі 

постійного інноваційного пошуку в 

цілому. 

.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ И 

МЕТОДОВ В СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО 

ЛАТИНСКОМУ ЯЗЫКУ В 

МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

Фурман О.М. 

Киверцовский медицинский колледж 

Резюме. В статье представлены 

основные инновационные формы и методы, 

которые используются в системе оценки 

знаний студентов по латинскому языку в 

медицинском колледже. Определена их роль 

и ефективность использования в учебном 

процессе. Особое значение уделяется 

практическому применению современных 

форм и методов контроля знаний и умений 

студентов. Наведены примеры 

контролирующих заданий. Очертаны 

способы интенсификации процесса проверки 

знаний студентов. Делается акцент на 

разнообразность форм, методов и приемов 

оценки учебных достижений студентов на 

занятиях медицинской латыни. 

Ключевые слова: инновационные 

методы, латинский язык, медицинский 

колледж. 

USING  INNOVATIVE FORMS AND 

METHODS IN THE SYSTEM OF 

STUDENTS’ KNOWLEDGE 

EVALUATION IN LATIN LANGUAGE AT 

THE MEDICAL COLLEGE 

Furman O. M.  

Kivertsi medical college 

 

Summary. The main innovative forms 

and methods, used in the system of students’ 

knowledge evaluation in Latin language at the 

medical college are presented in the paper. Their 

role and effectiveness of usage at the 

educational process are defined. In the article 

particular attention is paid to the practical 

application of modern forms and methods of 

students’ knowledge control. Examples of 

control tasks are given. Ways of intensification 

the process of students’ knowledge evaluation 

are outlined. Great emphasis is made on the 

variety of forms, methods and ways of students’ 

knowledge evaluation at the lessons of medical 

Latin. 

Key words: innovative methods, Latin 

language, medical college. 
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Резюме.  У статті висвітлюється актуальне питання щодо лікувального харчування 

офтальмологічних хворих, викладені теоретичні і практичні аспекти дієтетики, 

дотримання здорового способу життя, робиться акцент на значних можливостях 

раціонального харчування на противагу  медикаментозному лікуванню. 

Ключові слова: дієтологія, вітаміни, антиоксиданти. 

 

Лікар майбутнього не буде 

давати ліків, але зацікавить 

пацієнта відповідною дієтою. 

Томас Едісон  

Постановка проблеми. Дієтологія 

(грецьк. diaita – спосіб життя, режим 

харчування, + logos – вчення) – вчення про 

клініко-фізіологічні та клініко-біохімічні 

основи харчування як здорової, так  і 

хворої людини. Народження дієтології як 

науки пов’язане з іменем Гіппократа. В 

минулому усе, що стосувалось харчування 

здорової або хворої людини, визначалось 

терміном «дієтетика».   

Мета. Привернути увагу 

суспільства до дієтології та здорового 

способу життя, до пошуків природних 

засобів лікування та покращення здоров’я 

людини.   

Виклад основного матеріалу. 
Дієтичне харчування є невід’ємною 

частиною комплексного лікування [4]. В 

одних випадках воно є основним, 

головним лікувальним фактором, в інших 

– служить необхідним фоном, на якому 

застосовують усі інші терапевтичні методи 

[6]. У спеціальній офтальмологічній 

літературі питанням дієтотерапії при 

лікуванні захворювань очей, на думку Ю. 

Тюрикова,  приділяється вкрай 

недостатньо уваги, оскільки лікувальне 

харчування не є самостійним методом, а 

призначається у комплексі з лікарськими 

засобами та іншими лікувальними 

заходами. Практика переконує у тому, що 

при багатьох захворюваннях очей  розумне 

(різноманітне і здорове)  харчування 

відіграє далеко не останню роль в 

оздоровленні хворого.  Перш за все слід 

зазначити, що нема жодних підстав при 

очних захворюваннях призначати 

посилене харчування. Навпаки, може 

призначатися лікування голодом як одним 

з чинників подразнення, при якому 

переважно використовуються жирові 

запаси. Важливо усвідомити, що 

лікувальне голодування- це метод 

дієтичного лікування, а не раціонального 

харчування. В основі концепції лікування 

голодом лежить думка про те, що за 

несприятливих співвідношень між 

патогенетичними та захисними факторами 

голод може підвищувати захисні сили та 

знімати інтоксикацію. 

Кліма (Klima) рекомендував 

лікування голодом при алергічних 

захворюваннях очей. На думку цього 

вченого дієтотерапія у лікуванні 

алергічних, а також інфекційно-алергічних 

захворювань очей має особливе значення. 

У деяких хворих вона може навіть стати 

каузальною терапією. Так, Дин (Dean) 

вказував на роль харчових алергенів у 

виникненні  інтерстиціального кератиту. 

Змінювання кількісних показників 

дієти не має суттєвого значення у терапії. 

У разі хронічних захворювань очей (а це у 

першу чергу стосується сітківки та 

зорового нерву) слід виключити з 

харчування продукти, здатні токсично 
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впливати на фізіологічні процеси, перш за 

все алкоголь, а також тютюн. У дієті 

необхідно зберігати раціональне 

співвідношення вуглеводів, білків та 

жирів.  

В літературі особлива увага 

приділяється питанню організації 

харчування дітей з туберкульозно-

алергічними захворюваннями очей. Ще на 

початку минулого століття Гольдцієр 

(1903) вказував на необхідність 

раціонального харчування цих хворих. Він 

відзначав важливість у їхній дієті таких 

продуктів, як молоко, м'ясо, яйця, сир, а 

також обмеження солодких, жирних та 

борошняних страв. А.Б. Кацнельсон [3] 

вважав, що дієтотерапія є одним з 

важливих методів лікування при 

туберкульозно-алергічних захворювань 

очей. Він наполягав на призначенні таким 

хворим раціональної десенсибілізуючої 

дієти, що використовувалась М.І. 

Певзнером [5]  при інших алергічних 

захворюваннях. В її основі лежить 

обмеження вуглеводів та солі при 

посиленні вітамінів.  

А.Б. Кацнельсон пропонував такий 

зразок дієти для дітей старшого віку та 

дорослих: 

- перший сніданок: два яйця, 

вершкове масло, хліб без солі та чай з 

цукром; 

- другий сніданок: салат зі свіжих 

овочів, кава, хліб без солі; 

- обід: бульйон, рагу, свіжі овочі; 

- вечеря:  сметана або молоко.  

Таким чином, при загальній 

калорійності дієти 3000 – 3200 калорій 

хворий отримував 150 г білків, 175 г жирів 

і лише 220-250 г вуглеводів у вигляді 

овочів. Усі страви слід готувати без солі. 

До столу хворий отримує на весь день 1-

1,2 г солі.  

Подібна гіпохлоридна і 

маловуглеводна дієта призначається 

хворим з ексудативними процесами на 

шкірі та слизових оболонках ока 

(ексудативні форми кератиту при 

відсутності важкого туберкульозного 

процесу). Спостереження А.Б. 

Кацнельсона показували, що під впливом 

такої дієти нормалізується температура, 

знижується чутливість до туберкуліну, зі 

сторони очей спостерігається клінічне 

поліпшення.  

Важливим для цієї дієти є 

насичення вітамінами. У першу чергу це 

вітамін А (його називають ретинол, 

аксерофтол або антиксерофтальмічний 

вітамін).  Вітамін А та його похідні в 

організмі перебувають у трансконфігурації 

і тільки в сітківці ока утворюються цис-

ізомери ретинолу і ретиналю. Вони та їх 

ефіри контролюють два важливих процеси 

в організмі: 1) ріст і диференціацію клітин 

(хрящ, кістка, епітелій шкіри та слизових 

оболонок тощо); 2) фотохімічний акт зору, 

а саме – функцію паличок та колбочок, що 

забезпечують сутінковий (нічний) та 

кольоровий зір.   Нестача вітаміну А 

проявляється перш за все порушенням 

темнової адаптації,  а також епітелізації, 

зокрема надлишковим ороговінням, 

сухістю шкіри, а з боку органу зору – 

сухістю рогівки (ксерофтальмія). У 

зрілому віці може проявлятися гемералопія 

(куряча сліпота), а у молодому – затримка 

росту. 

Добова потреба у вітаміні А для 

дорослої людини складає 1 – 2,5 мг, чи 2 – 

5 мг В-каротину. Достатня норма 

надходження для дорослого або дитини 

складає приблизно 300 – 400 мкг ретинолу 

пальмітату на день. Більше, ніж половина 

ретинолу, що надходить в організм, 

всмоктується у тонкому кишечнику, а далі 

транспортується в печінку, де 

акумулюється. За вмістом вітаміну А 

сітківка ока посідає друге місце після 

печінки. Вітамін А належить до 

поширених вітамінів і є з хімічної точки 

зору циклічним ненасиченим одноатомним 

спиртом C19H27CH2OH. Ретинол не 

розчиняється у воді, але добре 

розчиняється у жиророзчинниках, як от: 

спирт, ацетон, ефір, бензол, 

чотирихлористий вуглець тощо. 

Найбільший вміст цього вітаміну у 

таких продуктах тваринного походження: 

печінка великої рогатої худоби, свиней, 

риб (акули, морського окуня, тріски, 

палтуса), домашня птиця,  яєчний жовток, 
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сметана, вершки, молоко, вершкове масло.  

Каротини у вигляді провітаміну А 

містяться в основному в таких рослинах: 

листові овочі (щавель, петрушка, шпинат, 

зелена цибуля), а також у яблуках і овочах 

та фруктах жовтого забарвлення (морква, 

гарбуз, кукурудза, банани, абрикоси) тощо.  

Лікар обов’язково повинен сказати 

пацієнту, що продукти з вітаміном А 

мають варитися у закритому посуді, адже 

без доступу повітря вітамін не руйнується. 

Людям, що палять чи часто вживає 

алкоголь, необхідно подвоїти уживання 

вітаміну А для підтримки здорового зору, 

оскільки тютюн і алкоголь 

перешкоджають засвоєнню цього вітаміну 

в організмі [2]. 

Гіпо- та авітаміноз А можуть мати 

екзогенну і ендогенну природу. 

Екзогенний авітаміноз зумовлюється 

недостатністю вітаміну А і каротину в їжі, 

ендогенний – порушенням всмоктування 

цих речовин в шлунково-кишковому 

тракті, підвищеною потребою в них при 

фізичному перенапруженні, 

захворюваннях печінки, хронічному 

алкоголізмі тощо. Гіпо- та авітаміноз А 

мають прояв у системній метаплазії 

(ороговіння) і злущуванні епітелію 

слизових оболонок рота, кон’юнктиви, 

рогівки,  шлунково-кишкового тракту, 

дихальних і сечостатевих шляхів. Так, 

Стерн (Stern) вказував на зв'язок  між 

дефіцитом вітамінів групи А, D, Е та 

розвитком кератоконусу. 

Вітамін B1 (тіамін) бере участь у 

вуглеводному обміні. До харчових 

продуктів, що містять значну кількість 

цього вітаміну, належать зернові та бобові 

культури, печінка, нирки, серце, нежирна 

свинина, сухі пивні дріжджі, горіхи, 

стручкові овочі.  

Вітамін B2 (рибофлавін) – важлива 

складова процесу утворення гемоглобіну, 

він входить до складу багатьох ферментів, 

що беруть участь в окислювально-

відновних процесах. Це своєрідна 

енергетична станція організму. Вченими 

доведено, що цей вітамін відіграє 

надзвичайно важливу роль у підтримці 

нормальної зорової функції людини. З 

нестачею вітаміну  B2 пов’язані 

кон’юнктивіти, блефарити, кератити, 

хронічна фотофобія, сльозотеча, розвиток 

катаракти, порушення сутінкового зору. 

Вітамін B2 знаходиться у сполученні з 

білками в усіх тваринних чи рослинних 

тканинах, а у молоці – у вільному вигляді. 

Природними джерелами рибофлавіну є   

дріжджі, печінка, серце, нирки, рибні 

продукти, молоко.  

Харчування, що багате вітаміном 

B2, призначається при хронічних 

рецидивуючих кератитах, особливо  таких, 

що пов’язані з надмірною 

васкуляризацією, при інтерстиціальних 

кератитах, васкуляризації рогівки після 

кератопластики, а також при 

туберкульозних алергічних кератитах, 

повільному загоюванні ран рогівки, опіках, 

блефаритах, свербежу в очах, у випадках 

електрофтальмії. Основними харчовими 

продуктами, що містять цей вітамін, є 

пивні дріжджі, яєчні жовтки, сир, червона 

ікра, печінка тріски, горіхи, а з фруктів і 

овочів – томати, цвітна капуста, морква. 

Нестача вітамінів  B1 и B2  створює 

в рогівці преморбільний стан. У цих 

випадках призначається харчування, що 

багате на вітамін B1. Воно рекомендується 

також при усіх ураженнях рогівки, 

особливо тих, що пов’язані з її чутливістю, 

при  ураженнях зорового нерву 

дегенеративного та запального характеру, 

при глаукомі (особливо в тих випадках, 

коли атрофія зорового нерву прогресує, 

незважаючи на компенсацію 

внутрішньоочного тиску, при слабкості 

акомодації.  

Дуже важливий антиоксидант – 

вітамін Е (токоферол), основна функція 

якого полягає у регуляції інтенсивності 

вільнорадикальних реакцій у клітинах. 

Вченими доведена позитивна дія вітаміну 

Е при діабетичній ретинопатії, цукровому 

діабеті він знижує ризик утворення 

катаракти, дегенерації макули. Добова 

потреба вітаміну Е – 20-25 мг. Він 

міститься у таких продуктах харчування: 

рослинні олії, пророслі зародки пшениці, 

соєві боби, насіння соняшника, мигдаль, 
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броколі, брюссельська капуста, шпинат, 

селера, зелений горошок, листова зелень.  

З дефіцитом у їжі або ендогенним 

дефіцитом вітамінів групи В і вітаміну Е 

пов’язують розвиток інтерстиціального 

кератиту, весняного катару, 

короткозорості, синдрому Сйогрена 

(Sjűgren). При нестачі рибофлавіну 

з’являються різі в очах та світлобоязнь, 

гіперемія слизових оболонок, дерматити 

повік з тріщинами в кутках, відмічається 

компенсаторний розвиток в рогівці 

новоутворених судин в результаті 

порушення її тканинного дихання та 

гіпоксії. Цей же вітамін відіграє роль у 

розвитку розацеа-кератиту.     

 Вітамін  С (аскорбінова 

кислота) в тканинах ока присутній у 

значно більшій концентрації, ніж у крові, і 

це забезпечує надійний захист від вільних 

радикалів, що продукуються під дією 

ультрафіолетових променів. В організмі 

людини аскорбінова кислота виконує 

метаболічну, регулюючу, окислювально-

відновну, антиоксидантну дії.  Добова 

потреба людини у вітаміні С – 50-100 мг. 

Основним його джерелом є фрукти і овочі: 

чорна та червона  смородина, сушена 

шипшина, свіжа журавлина, білокачанна 

та цвітна капуста, лимон,  грецький горіх, 

томати, айва, грейпфрут, і дещо у меншій 

кількості – апельсини, гранати, яблука, 

вишні, персики. Є цей вітамін також у 

коров’ячому молоці. Належить звернути 

увагу на те, що вітамін С швидко 

руйнується при термічній обробці, 

особливо при повторному підігріванні та 

висушуванні, а також при тривалому 

зберіганні.    

Їжа, багата на вітамін С, 

рекомендується усім навесні у зв’язку з 

низьким вмістом аскорбінової кислоти в 

продуктах харчування, після інфекційних 

захворювань, коли потреба в аскорбіновій 

кислоті підвищується, а також при 

геморагічній ретинопатії різної етіології, 

атеросклеротичних ураженнях очей, 

регенерації глибоких дефектів власної 

субстанції рогівки, трофічних ураженнях 

рогівки, іритах та іридоциклітах, 

весняному катарі, хронічних 

туберкульозно-алергічних кон’юнктивітах, 

оскільки дефіцит  вітаміну С в організмі 

часто впливає на розвиток крововиливів. 

Біологічні властивості і дії вітаміну 

Р мають багато спільного з вітаміном С. 

Він відноситься до великої групи так 

званих біофлавоноїдів – природних 

поліфенолів, що мають  здатність 

зміцнювати стінки капілярів (так звана Р-

вітамінна активність), володіють 

антимутагенними та антиканцерогенними 

властивостями, а також активують 

окислювальні процеси в тканинах, 

посилюють відновлення 

дегідроаскорбінової кислоти до 

високоактивної аскорбінової кислоти і у 

такий спосіб сприяють забезпеченню 

організму вітаміном С.  Потреба у вітаміні 

Р орієнтовно становить 25-35 мг/добу. 

Найбільша кількість вітаміну Р міститься у 

таких продуктах: сушена шипшина, чорна 

смородина, апельсини, журавлина, яблука, 

айва, персики, гранати.  

Дієтична терапія є одним з методів 

нормалізації метаболічних зсувів, 

стимулювання і мобілізації захисних і 

адаптогенних реакцій у хворих 

діабетичною ретинопатією. Лікарі-

ендокринологи досить чітко та 

диференційовано призначають дієту 

хворим на цукровий діабет, однак про 

вплив її на орган зору взагалі та у хворих 

діабетичною ретинопатією зокрема відомо 

вкрай мало. Починаючи з 1982 р. лікарями-

практиками при ретинопатіях діабетичного 

генезу застосовується відвар з пшеничних 

висівок [1, с. 443-444]. Пшеничні висівки – 

це побічний продукт борошномельного 

виробництва. Вони містять білки (15,3%), 

жири (4,5%), вуглеводи (15,2%), що багаті 

на залізо і магній, та є природним 

джерелом водорозчинного вітамінного 

комплексу «В», вітаміну РР (нікотинової 

кислоти), фолієвої, параамінобензойної, 

ліпоївої, оротової, пангамової кислот. Усі 

ці інгредієнти термостійкі при кулінарній 

обробці [5].  

Пшеничні висівки застосовуються у 

вигляді вітамінного напою як третя страва. 

Технологія приготування напою така: 

пшеничний висівок 50 г, води – 200 г 
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варити потрібно одну годину. Відвар 

проціджується та змішується для 

покращання смакових якостей з настоєм 

шипшини (3 частини відвару пшеничних 

висівок, одна частина настою шипшини). 

Цей вітамінний напій має назву «ВШ» – 

висівки - шипшина (В.Й. Білоус, М.І. 

Підвисоцька – раціоналізаторська 

пропозиція № 1098 від 29.02.1988 р. 

Житомирського обласного відділу охорони 

здоров’я).  Відвар тьмяний з приємним 

смаком хлібного квасу. 

З урахуванням форми та стадії 

діабетичної ретинопатії хворим 

призначається комплексне лікування, яке 

включає застосування антидіабетичних, 

анаболічних і протисклеротичних 

препаратів, загальних оздоровчих заходів, 

ангіопротекторів, антикоагулянтів, 

тканинних препаратів, дезагрегантів, а 

також щоденне вживання 200 г 

вітамінного напою «ВШ». Безпосередні 

спостереження В.Й. Білоуса та М.І. 

Підвисоцької  протягом 30-45 днів 

лікування показали, що застосування 

вітамінного напою «ВШ» сприяє 

успішному комплексному лікуванню 

хворих діабетичною ретинопатією. При 

завершенні лікування відмічається 

покращання загального стану хворих, 

підвищення гострота зору, покращання 

картини очного дна (послаблення або 

зникнення перифокального реактивного 

набряку сітківки, зменшення та 

розсмоктування геморагій, плазморагій). 

Інтенсивна комплексна медикаментозна 

терапія з застосуванням вітамінного напою 

«ВШ» переконує у тому, що у хворих 

діабетичною ретинопатією покращується 

гемоциркуляція у внутрішніх оболонках 

ока та зоровому нерві, поліпшується 

кисневий баланс тканин і компенсаторні 

механізми окислювально-відновних 

процесів.  Відвар з пшеничних висівок є 

доступною формою лікування, він може 

бути застосованим у комплексному 

лікуванні хворих діабетичною 

ретинопатією як в стаціонарі, так і в 

амбулаторних умовах. 

При лікуванні хворих глаукомою 

слід обмежити уживання ними солі, рідини 

та не допускати  переїдання. Таким хворим 

слід відмовитися від гострих страв, 

м’ясних відварів, куріння тютюну та 

уживанню алкоголю. Їм треба перейти на 

рослинну і молочну дієту. Корисним буде 

харчування продуктами з багатим вмістом 

вітамінів B1, B2, B6, и C.  

Інститут харчової промисловості 

Казахстану (Алма-Ата) за дослідженнями 

професора Е.К. Мамбетова запропонував 

таблетований препарат з топінамбуру, 

який використовується для лікування 

глаукоми. В Україні цей препарат  може 

бути замінений салатами з топінамбуру, 

що готуються на оливковій або 

кукурудзяній олії. 

При катаракті має значення 

наявність у їжі всіх необхідних 

амінокислот і багатьох мікроелементів.  

Дані про практичне значення спеціальних 

харчових режимів при катаракті відсутні. 

У наш час вчені та лікарі-практики 

багато уваги приділяють вітамінам та   

антиоксидантним препаратам, які здатні 

захистити око від вільних радикалів і 

попередити хвороби, що ними 

викликаються. Вільними радикалами вчені 

називають нестабільні молекули, які 

можуть пошкодити клітини ока і 

викликати такі важкі захворювання, як 

катаракта, вікова макулодистрофія, 

прогресуюча міопія, наслідки тупих травм 

очей тощо. Серед найважливіших 

антиоксидантів назвемо лютеїн, 

зеаксантин, таурин, незамінні жирні 

кислоти омега-3 та омега-6, а також 

мінерали (селен, цинк). 

Лютеїн та зеаксантин були виявлені 

у жовтій плямі (макулі), вчені з’ясували  їх 

хімічну формулу та встановили, що від 

їхньої кількості залежить гострота зору. З-

поміж каротиноїдів (речовин, що містять 

бета-каротин) тільки вони вільно 

проникають в тканини ока, де діють як 

потужний антиоксидант, захищаючи око 

від старіння і руйнування. Слід відзначити 

надзвичайну здатність лютеїну і 

зеаксантину виконувати фільтруючу 

функцію: вони захищають око від згубних 

ультрафіолетових променів. Це, образно 

кажучи, сонцезахисні окуляри в середині 
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самого ока. Не менш важливо й те, що 

лютеїн та  зеаксантин є 

високоефективними інгібіторами вільних 

радикалів, тобто мають дуже високу 

антиоксидантну активність. Для людини 

необхідна добова доза лютеїну складає 

800-1000 мг, а зеаксантину – близько 200 

мг. Підвищена потреба у лютеїні та 

зеаксантині  відмічена у людей похилого 

віку з дистрофіями сітківки, міопією, у 

тих, хто тривалий час працює з 

комп’ютером, займається водним спортом, 

а також у гірськолижників та альпіністів, 

адже водні та снігові поверхні практично 

повністю відбивають ультрафіолетові 

промені, через що подвоюють їх 

шкідливий вплив на сітківку ока.  

У промислових умовах лютеїн 

отримують з квітів чорнобривців, у 

побутових умовах потребу у лютеїні та 

зеаксантині можна забезпечити вживанням 

у їжу таких продуктів: 

- овочі (морква, помаранчевий та 

зелений перець, солодка кукурудза, 

броколі, шпинат, хурма, гарбуз, селера, 

горіхи, боби),  

- фрукти і ягоди (чорниця, чорний 

та червоний виноград, апельсин, манго, 

персик, шипшина, обліпиха),  

- продукти тваринного походження 

(жовток яйця, риба).  

Розвиток сучасної медицини та 

фармакології зумовив появу біологічно 

активних добавок, що збагачують їжу 

необхідними людині речовинами, зокрема 

вітамінами, мікроелементами тощо. 

Нерідко такі речовини утворюють 

лікувальні комплекси. Так, «Лютеїн-

комплекс» вміщує вільний лютеїн, 

екстракт ягід чорниці, вітаміни А, С, Е, що 

знані як вітаміни для очей. «Лютеїн-

комплекс» уповільнює процеси старіння та 

поліпшує мікроциркуляцію крові в 

тканинах ока. Він допомагає тим, чия 

робота пов’язана із зоровим напруженням 

(багато читає, дивиться телевізор, працює з 

комп’ютером тощо), хто страждає на 

короткозорість і дистрофію сітківки, що  є 

однією з головних причин сліпоти, хто 

потерпає від катаракти. Лютеїн-комплекс 

можна застосовувати також з метою 

профілактики хорошого зору. 

Таурин – це природна 

нейромедіаторна амінокислота, продукт 

обміну сірковмісних амінокислот, що у 

великих кількостях є в тканинах сітківки, 

печінки, серця, ЦНС. Він має 

осморегуляторну і мембранопротекторну 

дію, нормалізує обмін іонів калію та 

кальцію, позитивно впливає на ліпідний 

обмін, оптимізує осморегуляторні та 

обмінні процеси. Для нього характерна 

стимулююча дія на репаративні процеси 

при старечих, діабетичних, травматичних і 

променевих катарактах; кератитах і 

дистрофії рогівки, травмах рогівки, 

патології сітківки і зорового нерва. 

Дефіцит таурину може викликати 

ретинопатії, кератопатії, а також 

кардіопатії, міопатії тощо. Джерелами 

таурину є продукти тваринного 

походження: молоко та молочні продукти, 

м'ясо, морські безхребетні.  

Жирні кислоти – це, образно 

кажучи, будівельні цеглинки, що входять 

до складу мембран клітин людського 

організму. Деякі з них є незамінними, 

оскільки  організм людини самостійно їх 

не може синтезувати, їх так і називають – 

незамінні жирні кислоти (НЖК). Найбільш 

цінними з-поміж них є омега-3 

(альфаліноленова) та омега-6 (лінолева). 

Дослідження показали, що тривала нестача 

НЖК (особливо омега-3) викликає зміни в 

макулі. В організмі НЖК перетворюються 

в простогландини, які беруть участь у  

регулюванні обміну водянистої вологи в 

оці і тим самим регулюють 

внутрішньоочний тиск. Багатими на вміст 

НЖК (омега-3) є такі продукти: лляна олія, 

гарбузове насіння, соєві боби, грецькі 

горіхи, овочі з темно-зеленим листям. 

НЖК (омега-6) містяться у рослинних 

оліях (соєва, конопляна, лляна), грецьких 

горіхах, гарбузовому насінні.  

Для здоров’я очей необхідні також 

деякі мікроелементи, як от: селен, що 

допомагає у засвоюванні вітаміну Е та 

реалізації його антиоксидантної функції 

(бразильські горіхи, дріжджі, 

морепродукти), цинк, що допомагає у 
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засвоєнні вітаміну А, а також є 

компонентом ферменту, який знижує в 

організмі кількість вільних радикалів, 

попереджує розвиток макулярної 

дегенерації сітківки та зниження 

сутінкового зору (пшениця, горіхи, 

устриці).     

Висновки. Отже, дієтична терапія 

при очних захворюваннях повинна 

проводитись у декількох напрямках. Це 

перш за все раціональне різноманітне 

харчування та антиоксидантні препарати і 

вітаміни. Важливими факторами є також  

періодичний відпочинок та регулярні 

спеціальні вправи для очей. 
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Резюме. В статье освещается 

актуальный вопрос лечебного питания 

офтальмологических больных, изложены 

теоретические и практические аспекты 

диететики, соблюдения здорового образа 

жизни, делается акцент на значительных 

возможностях рационального питания в 

противовес медикаментозному лечению.   
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topical issue of nutritional care of ophthalmic 

patients, covering some theoretical and practical 

aspects of diet and adherence to a healthy 
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considerable potential of a balanced diet 

opposed to the medical treatment. 
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РУХОВА АКТИВНІСТЬ – ОСНОВА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ 

ЖИТТЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 
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Резюме. У статті розкрито роль рухової активності як одного із основних чинників 

здорового способу життя студентської молоді, який розвиває фізичні якості, покращує  

самопочуття, сон, апетит, активізує розумові процеси та підтримує необхідний стан 

здоров’я студентів. Представлено різні тлумачення щодо поняття “здоровий спосіб 

життя”. 

Ключові слова: рухова активність, здоровий спосіб життя, фізичне виховання, навчальний 

процес, студент. 

 

Постановка проблеми та її 

зв’язок з важливими науковими чи 

практичними завданнями. Однією із 

необхідних умов життєдіяльності і 

основною формою поведінки людини в 

зовнішньому середовищі є рухова 

активність. Вона підвищує працездатність, 

покращує здоров’я, забезпечує 

різносторонній гармонійний розвиток, 

функціонування серцево-судинної, 

дихальної, гормональної та інших систем 

організму, активізує нервово-м’язовий 

апарат і механізми передачі рефлексів з 

м’язів на внутрішні органи. В той же час 

низький рівень світогляду та мотивації в 

галузі здоров’я, оздоровчої фізичної 

культури, здорового способу життя 

негативно впливає на процес рухової 

активності студентської молоді, що, в 

свою чергу, погіршує стан здоров’я, рівень 

фізичного розвитку, фізичної 

підготовленості та збільшує кількість 

захворювань. Тому авторські методики 

впровадження здоров’язбережувальних 

технологій в діяльність вищих навчальних 

закладів мають нести відповідальність за 

здоров’я студентів, рівень їх біологічної і 

соціальної адаптованості, забезпечувати 

індивідуальність та узгодженість в 

діяльності педагогів з медичним 

персоналом навчального закладу. Перед 

кафедрами фізичного виховання стоїть 

завдання зберегти і зміцнити здоров’я 

студентів, перетворити спосіб життя, що 

характерний для значної частини 

студентської молоді в здоровий, у такий, 

який би не руйнував, а зміцнював 

здоров’я.  

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій, в яких започатковано 

розв’язання даної проблеми. Рухова 

активність є невід’ємною частиною 

способу життя і поведінки людини, котра 

визначається соціально-економічними і 

культурними чинниками, залежить від 

організації фізичного виховання, 

морфофункціональних особливостей 

організму, типу нервової системи, 

кількості вільного часу, мотивації до 

занять, доступності спортивних споруд і 

місць відпочинку [12]. Під руховою 

активністю людини слід розуміти будь-

який рух тіла, зроблений скелетними 

м’язами, в результаті якого відбувається 

збільшення енергозатрат, що є вищими від 

основного обміну [14]. 

Рухова активність обумовлюється 

трьома факторами – біологічними, 

соціальними та особистісними [9, 12]. 

Обсяг рухової активності студентської 

молоді і потреби їх організму в ній 

залежать також від віку, статі, типу 

конституції, морфофункціональних 

можливостей, типу нервової системи, 

спадковості, рівня фізичної 

підготовленості, мотивації до занять, 

способу життя, географічних і 

кліматичних умов, кількості вільного часу 

і характеру його використовування тощо 

[3, 5].  
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Важливу роль у формуванні рухової 

активності відіграють спортивні традиції, 

система освіти, місце і роль фізичного 

виховання та спорту в цій системі, 

наявність сучасних програм фізичного 

виховання та їх виконання 

кваліфікованими викладачами [3, 12]. 

Обмеження рухової активності студентів, 

знижує захисні механізми організму до 

несприятливих впливів навколишнього 

середовища, розвивається схильність до 

різних захворювань [12]. Систематичні 

заняття фізичними вправами і спортом 

піднімають організм на новий, більш 

високий рівень розвитку. Інтенсивні 

спортивні заняття формують також 

пристосувальні перетворення в організмі, 

які не можуть бути досягнуті у звичайному 

дозованому використанні засобів фізичної 

культури та фізичній роботі. Дозована 

рухова активність (поєднані в певну 

систему фізичні навантаження) має 

лікувально-профілактичний і оздоровчий 

вплив та тренувальний ефект на студентів, 

що мають відхилення у стані здоров’я.  

Тенденції щодо різкого погіршення 

стану здоров’я студентів пов’язані, перш 

за все, з обмеженням рухової активності 

[3], суттєвими порушеннями в системі 

харчування (неадекватне, неповноцінне, 

неякісне, недоїдання, переїдання, 

відсутність режиму тощо) [10], наявністю 

шкідливих звичок (паління, зловживання 

алкоголем, вживання наркотиків тощо) [3], 

розумовим перевантаженням і стресами 

[2], забрудненням навколишнього 

середовища та незадовільними санітарно-

гігієнічними й побутовими умовами 

проживання [4] тощо. Найбільш швидким, 

доступним і легким способом вирішення 

цієї проблеми в Україні є змінення 

ставлення студентів до здорового способу 

життя. 

Проблема формування здорового 

способу життя в значній мірі пов’язана з 

рівнем культури студентів та викладачів. 

Встановлено, що у студентів потреба у 

фізичному самовдосконаленні формується 

тим успішніше, чим вищим є освітній 

рівень, ступінь розвитку інших потреб, 

тобто чим більш сформована їх 

особистість. Виявлено прямий 

взаємозв’язок між формуванням потреби у 

фізичному самовдосконаленні і 

професійною спрямованістю особистості 

студента, що підтверджує діалектичну 

єдність фізичної та інтелектуальної 

діяльності [2]. 

Під здоровим способом життя слід 

розглядати форми і способи  повсякденної 

життєдіяльності людини, які сприяють 

вдосконаленню резервних спроможностей 

організму, успішному виконанню 

соціальних і професійних функцій, 

профілактиці найбільш поширених 

захворювань [12]. Існують різні 

тлумачення поняття ―здоровий спосіб 

життя‖, але суть їх полягає в одному – 

збереженні і зміцненні здоров’я. Е.Н. 

Вайнер [1] під здоровим способом життя 

розглядає спосіб життєдіяльності, який 

відповідає генетично обумовленим 

типологічним особливостям даної людини, 

конкретним умовам її життя, направлений 

на формування, збереження та зміцнення 

здоров’я і на повноцінне виконання 

людиною її соціально-біологічних 

функцій. Здоровий спосіб життя, на думку 

автора, є найбільш ефективним засобом і 

методом забезпечення здоров’я.  

Ю.М. Івасик [6] трактує здоровий 

спосіб життя як діяльність, спрямовану на 

формування, збереження, зміцнення і 

відновлення здоров’я людей, як умови й 

передумови здійснення, розвитку інших 

сторін і аспектів способу життя.  

Т.Г. Кириченко [7] визначає 

здоровий спосіб життя як комплекс 

оздоровчих заходів, які сприяють 

збереженню і зміцненню здоров’я людини. 

У цьому визначенні здоровий спосіб життя 

розкривається через поняття ―комплекс 

оздоровчих заходів‖. Заходи підбираються 

залежно від компонентів, які входять до 

здорового способу життя. 

До найважливіших елементів, які 

дають сучасне тлумачення здорового 

способу життя Є.О. Котов [8] включає: 1) 

раціональний індивідуальний режим 

життя, що сприяє здоров’ю (психічна 

активність, здорове харчування, належний 

духовний режим, особиста гігієна, відмова 
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від паління і зловживання алкоголем); 2) 

активну участь у формуванні соціальних 

відносин, що сприяють збереженню і 

розвитку особистості; 3) гігієнічну 

раціональну поведінку з врахуванням 

вимог оточуючого середовища; 4) свідому 

участь в організації умов праці, які 

сприяють збереженню здоров’я і 

підвищенню працездатності; 5) розумне 

ставлення до заходів з охорони здоров’я 

при захворюванні. 

До компонентів здорового способу 

життя Р.С. Паффенбаргер і Е. Ольсен [11] 

включають: регулярне триразове 

харчування, щоденний сніданок, регулярну 

рухова активність середньої інтенсивності, 

повноцінний сон (7–8 годин), відмову від 

куріння, підтримку оптимальної маси тіла, 

невживання або обмежене вживання 

алкоголю. До цих компонентів вони ще 

додають додаткове вживання вітамінів А, 

С, Е і бета-каротину, зниження стресу й 

залучення до громадської діяльності. Інші 

американські фахівці Е.Т. Хоулі, Б.Д. 

Френкс [13] вважають, що метою 

здорового способу життя є створення 

основи для позитивного здоров’я з 

мінімальним ризиком його порушень, що 

характеризується сприятливими 

спадковими показниками, рівнем вмісту 

холестерину в сиворотці крові, рівнем 

артеріального тиску, відсутністю зайвої 

маси тіла, станом кардіореспіраторної 

системи, рухливістю хребта, силою і 

витривалістю м’язів, здібністю долати 

стреси. До здорового способу життя дані 

автори відносять також такі складові: 

добру спадковість; звички, сприятливі для 

здоров’я; звички, що сприяють особистій 

безпеці; сприятливі для здоров’я умови 

навколишнього середовища; 

профілактичні заходи; хороший фізичний 

стан; регулярна рухова активність; 

правильне харчування.  

До чинників, які впливають на 

здоровий спосіб життя G.A. Bray [15] 

відносить ожиріння, A.L. Nachemson [16] – 

остеохондроз, T. Stephens [17] – дипресію. 

У зв’язку з цим у психолого-педагогічній 

та спеціальній літературі ведеться активна 

дискусія про визначення й обґрунтування 

такого способу життя, який би дав 

можливість максимально підвищити рівень 

здоров’я студентської молоді. 

Тому, здоровий спосіб життя можна 

трактувати як поведінку людини, яка 

відображає певну життєву позицію, 

направлену на збереження і зміцнення 

здоров’я, основану на виконанні норм, 

правил і вимог особистої і суспільної 

гігієни. У цілому аналіз літературних 

джерел дає підстави стверджувати, що 

основним чинником здорового способу 

життя, перш за все, виступає рухова 

активність, яка вимагає від студента, для 

досягнення певних успіхів в її сфері, 

позбутися шкідливих звичок, 

дотримуватися раціонального харчування, 

загартування, контролю власної ваги тощо. 

Мета статті полягає у розкритті 

стану рухової активності, її наслідків у 

життєдіяльності студентів та визначенні 

шляхів для усунення недоліків  і створенні 

умов для формування у студентів 

здорового способу життя під час 

проведення навчальних занять з фізичного 

виховання. 

Методи і організація досліджень. 
Для оцінки рухової активності студентів 

була розроблена анкета недільного 

бюджету часу; самооцінка рухової 

активності та відношення студентів до 

навчального процесу з фізичного 

виховання оцінювалися анкетним 

методом. Оцінка захворювань та їх 

наслідків отримана за допомогою 

медичних карток і довідок. Дослідження 

проведені в ЖНАЕУ і ЖДУ імені Івана 

Франка. 

 Основний матеріал досліджень. 
Збільшення рухової активності 

студентської молоді є одним із основних 

чинників здорового способу життя та 

засобів оздоровлення. Виявлено, що на 

заняття з фізичного виховання, спортивні 

тренування, участь у спортивних 

змаганнях і різних спортивних заходах, 

самостійні заняття фізичними вправами та 

ранкову гігієнічну гімнастику відводиться 

в середньому 5,9 % загальних витрат часу. 

Можна з впевненістю відмітити, що цього 

часу вкрай недостатньо для забезпечення 
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рухової активності, відновлення психічних 

процесів, в тому числі і розумових. Не 

відбувається особливих змін у структурі 

бюджету часу студентів за роками 

навчання. У багатьох  вищих навчальних 

закладах на  старших курсах ліквідовані 

заняття з фізичного виховання або суттєво 

скорочена кількість годин, що в цілому 

негативно впливає на загальну рухову 

активність студентів. 

Аналіз бюджету часу, відповідно до 

навчальних відділень,  виявив ще більш 

суттєві контрасти у витратах часу на 

заняття фізичними вправами і спортом 

(табл. 1). На заняття фізичними вправами і 

спортом в тижневому бюджеті часу у 

студентів спеціального і основного 

навчальних відділень витрачається ще 

менше часу, ніж в цілому по університету 

(відповідно, 7 год 20 хв – 4,4 % і 8 год 13 

хв – 4,9 %). У той же час у студентів 

спортивного відділення цей показник 

суттєво вищий (12 год 41 хв – 7,5 %). 

Структура вільного часу студентів 

спортивного  відділення є  більш 

удосконалена і час використовується 

раціональніше. Не дивлячись на значні 

витрати часу на спортивну діяльність, вони 

приділяють більше уваги суспільній 

діяльності, менше витрачають часу на 

пасивний відпочинок, а також чіткіше 

дотримуються режиму навчання, побуту та 

відпочинку.  

 

                                        Таблиця 1 

Тижневі затрати часу студентами на заняття фізичними вправами і спортом 

(n = 640, в год і хв) 

 

 

Види занять 

Навчальні відділення 

спеціальне основне спортивне 

час % час % час % 

Навчальні 4:00 2,4 4:00 2,4 – – 

Ранкова гімнастика 1:57 1,2 1:33 0,9 2:03 1,2 

Позанавчальні 1:23 0,8 2:27 1,5 9:34 5,7 

Змагання і спортивні 

заходи 

– – 0:13 0,1 1:04 0,6 

Всього 7:20 4,4 8:13 4,9 12:41 7,5 

 

Високий рівень рухової активності 

студентів сприятливо впливає на розвиток 

фізичних якостей, рівень фізичної 

підготовленості та здоров’я і забезпечує 

успішне виконання програмових вимог і 

тестів. Визначено, що серед студентів 

тільки 36,6 % чоловіків і  23,9 %  жінок  

задоволені своєю руховою активністю під 

час навчання у вищих навчальних 

закладах. Найбільш високий пік 

задоволеності від рухової активності 

спостерігається у чоловіків на першому 

курсі – 41,9 %, що викликано кращим 

матеріально-технічним оснащенням 

спортивної бази, викладацьким та 

тренерським складом, постановкою 

спортивно-масової роботи у вищих 

навчальних закладах, в порівнянні зі 

школою. На другому-третьому курсі 

задоволеність від рухової активності 

знижується. У студенток, навпаки, на 

першому курсі спостерігається низька 

задоволеність своєю руховою активністю і 

практично вона такою залишається 

протягом всього періоду навчання (табл. 

2). У спеціальному навчальному відділенні 

тільки 20,8 % студентів-чоловіків 

задоволені своєю руховою активністю, в 

основному відділені таких студентів 38,9 

%, а у спортивному – 45,8 %. Суттєво 

нижчі показники отримані у студенток: у 

спеціальному – 18,6 %, основному – 23,1 % 

і спортивному – 35,4 % відповідно. 
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Таблиця 2 

Задоволеність студентів власною руховою активністю 

(в %, n = 647) 

Рік 

навчання 

Стать Суб’єктивна оцінка 

задоволені 

повністю 

майже 

задоволені 

задоволені 

частково 

не 

задоволені 

 

І 

чол. 

жін. 

41,9 

20,7 

37,1 

30,5 

19,1 

42,7 

1,9 

6,1 

 

ІІ 

чол. 

жін. 

35,9 

27,7 

45,4 

41,4 

15,6 

23,6 

3,1 

7,3 

 

ІІІ 

чол. 

жін. 

25,7 

17,6 

28,6 

35,3 

40,0 

39,3 

5,7 

7,8 

 

ІV 

чол. 

жін. 

32,4 

22,4 

32,4 

42,3 

26,5 

31,8 

8,7 

3,5 

Всього 

 

чол. 

жін. 

всього 

36,6 

23,9 

28,6 

37,3 

38,6 

38,2 

22,3 

31,1 

27,8 

3,8 

6,4 

5,4 

 

Відповідно, дефіцит рухової 

активності призводить до погіршення 

стану здоров’я та розвитку цілої низки 

захворювань. Захворювання суттєво 

відображаються на зниженні рухової 

активності студентів та повній її втраті. 

Тільки протягом календарного року по 

причині захворювань 645 студентів 

втратили в цілому 10478 людино-днів, що 

становить 4,45 % від загальної кількості 

днів.  

Аналіз причин втрати 

працездатності студентами показав суттєві 

відмінності між чоловіками і жінками не 

тільки в кількості захворювань, але і в їх 

наслідках. Якщо серед чоловіків І курсу 

2,18 % втрачали працездатність протягом 

року, то серед жінок таких нараховується 

6,19 %, на ІІ курсі 2,69 і 4,48 % відповідно, 

а на ІІІ–ІV курсах ситуація є ще більш 

вразливою. У чоловіків спостерігається 

тенденція до зменшення втрати 

працездатності, а у жінок, навпаки, до 

суттєвого збільшення (рис. 1). Виявлена 

також відмінність у втраті працездатності 

між студентами різних навчальних 

відділень.  

Рис. 1. Динаміка втрати працездатності по хворобі студентами протягом календарного 

року (в % від загальної кількості днів) 
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Домінуюче місце серед 

захворювань у всіх навчальних 

відділеннях, а особливо у жінок, посідають 

ГРЗ. Найвищий показник втрати 

працездатності мають студенти 

спеціального навчального відділення – 

6,29 % (2,71 % – чоловіки, 7,99 % – жінки), 

наступне місце посідають студенти 

спортивного навчального відділення – 4,3 

% (2,02 % – чоловіки, 6,57 – жінки), кращі 

показники мають студенти основного 

навчального відділення. 

Одним із завдань фізичного 

виховання є вірне формування ціннісних 

орієнтацій, реалізація студентами 

найбільш значущих потреб в цій сфері 

діяльності. Тільки за такої умови можливе 

формування ціннісного відношення до 

здорового способу життя. Однак система 

фізичного виховання у вищих навчальних 

закладах не змогла закріпити у половини 

студентів правильне відношення до занять 

фізичними вправами, сформувала 

негативне ставлення до навчального 

процесу з фізичного виховання  та  засобів 

фізичної  активності (табл. 3).   

 

 

Таблиця 3 

Мета відвідування занять з фізичного виховання студентами різних 

навчальних відділень  (в %, n = 647) 

 

Мета Стать 
Навчальні відділення 

спеціальне основне спортивне 

Зміцнення здоров’я чол. 

жін. 

26,4 

31,9 

36,5 

38,0 

55,9 

46,1 

Підвищення фізичної 

працездатності 

чол. 

жін. 

28,3 

27,8 

51,6 

30,3 

42,3 

35,3 

Бажання бути привабливим чол. 

жін. 

7,5 

22,7 

11,9 

21,4 

16,9 

30,7 

Покращання спортивних 

результатів 

чол. 

жін. 

7,5 

4,1 

11,1 

9,7 

23,7 

23,0 

Отримання задоволення чол. 

жін. 

3,8 

4,1 

5,5 

3,2 

22,0 

18,5 

Заради заліку чол. 

жін. 

41,5 

49,4 

34,1 

42,9 

20,3 

18,5 

Боязнь бути покараним чол. 

жін. 

11,3 

3,0 

6,3 

4,4 

1,7 

4,6 

 

Критерієм ефективності та якості 

навчального процесу з фізичного 

виховання є вихованість студента, тобто 

наявність у нього високих духовних та 

морально-вольових якостей, в основу яких 

входить внутрішнє бажання систематично 

підтримувати свій стан здоров’я, достатній 

рівень фізичної підготовленості і розвитку, 

любов до фізичної культури і спорту та 

взагалі до здорового способу життя. 

Існує велика кількість чинників, які 

сприяють залученню студентів до занять 

фізичними вправами та спортом, але 

досить часто вони втрачають свою силу 

при зустрічі студентів з певними 

труднощами і перешкодами. Основними 

чинниками, що сприяють позитивному 

ставленню студентів до занять з фізичного 

виховання, є відповідальність і 

дисциплінованість, задоволення від занять, 

приклад викладача, товаришів тощо (табл. 

4).   
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Таблиця 4 

Чинники, що сприяють позитивному ставленню студентів різних навчальних відділень 

до навчально-виховного процесу з фізичного виховання (в %, n = 647) 

Чинники Стать 
Навчальні відділення 

спеціальне основне спортивне 

Відповідальність і 

дисциплінованість 

чол. 

жін. 

32,1 

28,7 

42,8 

21,8 

40,6 

35,4 

Гармонія духовного і фізичного 

розвитку 

чол. 

жін. 

20,7 

16,4 

17,4 

15,8 

20,3 

13,8 

Викладач фізичного виховання чол. 

жін. 

28,3 

22,6 

10,3 

29,5 

11,9 

18,5 

Товариші чол. 

жін. 

17,0 

11,3 

10,3 

8,5 

15,3 

10,8 

Наявність і доступність 

спортивних споруд 

чол. 

жін. 

17,0 

7,2 

18,2 

8,1 

11,9 

9,2 

Контроль деканату і кафедри 

фізичного виховання 

чол. 

жін. 

24,5 

21,6 

6,3 

20,2 

6,8 

7,7 

Батьки чол. 

жін. 

7,5 

2,1 

3,1 

2,0 

3,4 

6,2 

 

На ефективність занять фізичними 

вправами суттєво впливають 

запропоновані студентам форми занять. 

Найбільшу перевагу  студенти  віддають  

заняттям у  спортивному   навчальному 

відділенні та секціях (35,2 %), значну увагу 

(30,7 %) приділяють самостійним заняттям 

з групою товаришів. Студентів-чоловіків 

особливо цікавлять заняття з міні-футболу, 

футболу, волейболу, баскетболу, 

настільного тенісу, східних єдиноборств, 

гирьового спорту, боксу та заняття на 

тренажерах, а у студенток домінує: 

аеробіка, шейпінг, ритмічна гімнастика, 

заняття на тренажерах, а також незначна 

частина надає перевагу спортивним іграм. 

Від змісту навчальних занять, місця 

їх проведення, емоційного клімату на 

заняттях та вибору засобів розвитку 

фізичних якостей у значній мірі залежить 

якість і ефективність навчального процесу 

з фізичного виховання. Найбільше 

задоволення приносять студентам 

навчальні заняття, в яких 

використовується функціональна музика 

(табл. 5). Досить подобаються студентам, 

особливо жінкам, заняття на тренажерах, у 

чоловіків перевагу мають спортивні ігри. 

Менше студенти люблять заняття з легкої 

атлетики, кросу, котрі проводяться на 

стадіоні і лоні природи.  

Таблиця 5 

Навчальні заняття з фізичного виховання, яким надають перевагу студенти 

(в %, n = 647) 

Навчальні заняття Стать 
Рік навчання Загальний 

% І ІІ ІІІ ІV 

З музичним супроводом чол. 

жін. 

37,1 

56,1 

32,8 

50,8 

17,1 

58,8 

17,6 

63,5 

30,2 

55,5 

На тренажерах чол. 

жін. 

25,7 

20,7 

23,4 

57,1 

31,4 

52,9 

11,8 

28,2 

28,1 

43,2 

З використанням 

спортивних ігор 

чол. 

жін. 

23,8 

18,3 

34,4 

12,0 

57,1 

11,8 

55,9 

14,1 

36,1 

13,7 

На стадіоні  чол. 

жін. 

23,8 

23,2 

20,3 

3,7 

17,1 

5,9 

20,6 

5,9 

21,4 

8,3 

У парку, на лоні природи чол. 

жін. 

11,4 

13,4 

12,5 

12,0 

20,0 

11,8 

8,8 

4,7 

12,6 

10,8 
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Одну з основних цілей занять 

фізичними вправами слід пов’язувати з 

переконанням студентів у тому, що це має 

велику цінність в їх житті. Для цього 

важливо, щоб студенти постійно 

усвідомлювали красу і задоволення від 

таких занять, відчували м’язову радість. 

Необхідно так будувати навчально-

виховний процес, щоб він сприяв 

розвиткові здатності вбачати не тимчасові, 

а тривалі цінності життя, переживати 

відчуття певного досягення, радість від 

занять, позитивні емоційні переживання.  

Проведені дослідження показали, 

що в більшості студентів не сформованості 

потреби у дотриманні здорового способу 

життя, відсутні певні знання в цій області, 

низька активність при виконанні вимог 

здорового способу життя, нераціональна 

організація навчальної діяльності, низький 

рівень особистої гігієни, наявність 

шкідливих звичок та інші чинники, які 

негативно впливають на стан здоров’я. 

Вихід із такої ситуації в значній мірі 

закладений в ставленні кожного студента 

до власного здоров’я, в бажанні бути 

здоровим і спроможним за рахунок 

самоорганізації зберегти та підтримувати 

здоров’я протягом усього свого активного 

соціального життя. Тому ставлення до 

проблеми здоров’я в конкретній  групі  має  

змінитися  принципово  як  з  боку 

студентів і викладачів, так і з боку сім’ї, 

громадських і спортивних організацій, 

служб охорони здоров’я, департаментів 

тощо. 

Існуюча система фізичного 

виховання студентів не може вирішити в 

повній мірі завдань, які б змінили 

відношення студентів до здорового 

способу життя. Метою фізичного 

виховання, окрім формування рухових 

вмінь, навичок, фізичних якостей, 

повинная стати велика освітня робота. 

Мета такої виховної роботи має бути 

спрямована не тільки на період навчання 

студента у вищому навчальному закладі, а, 

перш за все, на подальше його життя та 

сприяти  формуванню фізкультурно-

оздоровчих компетентностей. Ця роль 

покладається на пропаганду здорового 

способу життя, тобто цілеспрямовану 

діяльність по поширенню і популяризації 

фізкультурно-оздоровчих знань.  

Формування установки на здоровий 

спосіб життя та його дотримання 

студентами як під час навчання у вищих 

навчальних закладах, так і в подальшому 

житті слід починати з: 

- оцінки наявності знань та навиків 

здорового способу життя; 

- оцінки стану здоров’я, шкідливих 

звичок, хвороб та порушень опорно-

рухового апарату і шляхів їх ліквідації; 

- усвідомлення кожним студентом 

необхідності дотримання здорового 

способу життя, виявлення інтересу до 

конкретних видів його вияву; 

- оцінки активності студентів при 

виконанні вимог здорового способу життя, 

виконання фізкультурно-оздоровчих 

заходів; 

- формування позитивного 

ставлення студентів до засобів фізичної 

культури та спорту і предмету ―Фізичне 

виховання‖; 

- формування психологічної 

установки на майбутнє щодо збереження 

високої рухової активності, негативного 

ставлення до шкідливих звичок тощо; 

- визначення видів фізичної 

активності, які найбільш відповідають 

індивідуальним можливостям студента та 

його темпераменту; 

- формування впевненості в тому, 

що час затрачений на заняття фізичними 

вправами компенсується добрим станом 

здоров’я; 

- постановки мети і дотримання її 

виконання, не зважаючи на втому, 

відсутність часу, погану погоду тощо; 

- наявності різних варіантів 

індивідуальних фізкультурно-оздоровчих 

програм. 

Висновки. 1. Забезпечення 

оптимальної рухової активності 

студентської молоді є одним із 

пріоритетних чинників здорового способу 

життя та засобів оздоровлення. Нормою 

рухової активності студентів вищих 

навчальних закладів можна вважати таку 

величину, котра повністю задовольняє 
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біологічні потреби у рухах, відповідає 

функціональним можливостям організму, 

сприяє його розвитку, фізичній 

підготовленості, збереженню здоров’я, 

підвищенню працездатності та забезпечує 

успішне виконання своїх обов’язків. У 

науковій літературі та програмах з 

фізичного виховання оптимальний обсяг 

рухової активності студентів становить 

12–14 год на тиждень при достатньому 

фізіологічному навантаженні. 

2. Формування здорового способу 

життя студентів має досить багато різних 

трактовок і рекомендацій, це свідчить про 

те, що немає єдиного шляху дотримання 

здорового способу життя та активної 

життєдіяльності. Тому інтенсифікація 

педагогічних здоров’язбережувальних 

технологій потребує свідомого залучення 

потенціалу кожного студента, ефективної 

його адаптації до навчальної діяльності. 

Перспективи подальших 

досліджень спрямовані на розробку 

інноваційних фізкультурно-оздоровчих 

технологій формування здорового способу 

життя у студентської молоді. 
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Резюме. В статье раскрыто роль 

двигательной активности как одного из 

основних факторов здорового способа жизни 

студенческой молодежи, который развивает 

физические качества, улучшает 

самочувствие, сон, аппетит, активизирует 

умственные процессы и поддерживает 

необходимое состояние здоровья студентов. 

Представлено различные трактования 

понятия ―здоровый способ жизни‖. 

Ключевые слова: двигательная 

активность, здоровый способ жизни, 

физическое воспитание, учебный процесс, 

студент. 
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Summary. The article discovers the role 

of motion activity as one of the main factors 

students' healthy life-style which develops 

physical qualities, improve the way one feels, 

sleep, appetite, activate mental processes and 

support  necessary students' health state. Various 

interpretations of the health life-style meaning 

are presented. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СЕСТРИНСЬКОГО ПРОЦЕСУ  

З ХВОРИМИ НА ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ 
 

Заблоцька І.М. 

КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 
 

Резюме. У статті розкрито особливості організації сестринського процесу з пацієнтами 

на інфекційні захворювання, сутність догляду за хворими, правила роботи медичної сестри в 

приймальному відділенні інфекційної лікарні, поняття внутрішньолікарняної інфекції. 

Ключові слова: медична сестра, догляд за хворими, інфекційне відділення, інфекційні хворі, 

внутрішньолікарняна інфекція. 

 

Актуальність дослідження. 
Величезне значення в лікуванні 

інфекційних хворих має дбайливий 

догляд за хворими. Інфекційні хворі 

дуже своєрідно реагують на медичний 

персонал. Вони часто емоційно нестійкі, 

легко дратуються, є безпорадними. Тому 

потрібно з чуйністю, витримкою та 

уважністю ставитись до таких пацієнтів.  

Метою нашого дослідження є 

вивчення особливостей організації 

сестринського процесу з пацієнтами на 

інфекційні захворювання. 

Ці особливості полягають у: 

– Розміщенні хворих по боксах чи 

палатах;  

– Обмеженні контакту між хворими;  

– Особистій гігієні медичної сестри;  

– Підтриманні тиші і порядку в 

інфекційному відділенні; 

– Забезпеченні особистої гігієни хворих 

(миття голови; протирання тіла вологим 

рушником; промивання очей, носа і вух; 

підстригання нігтів; чистка зубів марлевим 

тампоном,  змоченим 3% розчином питної 

соди з додаванням м'ятних крапель, або 2% 

розчином борної кислоти; змащування 

губів вазеліном або кремом; розчісування 

волосся; туалет статевих органів і заднього 

проходу);  

– Підтриманні чистоти натільної та 

постільної білизни; 

– Профілактиці пролежнів (протирати 

місця здавлення тіла слабким розчином 

оцту, спирту, кремом для шкіри) [1]; 

– Нагляді за регулярним випорожненням 

кишківника та сечовиділенням;  

– Виконанні призначення лікаря. 

Догляд за інфекційними хворими 

повинен бути високо професійним, і 

деонтологічно витриманим. Милосердне, 

гуманне ставлення до хворого є не менш 

важливим, ніж професійна майстерність. 

Ця істина обгрунтована практичною 

медициною впродовж віків та сучасними 

фізіологічними дослідженнями. Психічний 

стан хворого завжди пригнічений у зв'язку 

з впливом на центральну нервову систему 

анатомічних та функціональних розладів у 

організмі та вимушеним через хворобу 

переходом в незвичне становище. Багатьох 

хворих пригнічує почуття сором'язливості 

у разі потреби здійснити фізіологічні акти 

в присутності персоналу або хворих 

сусідів чи за їх допомогою. Тому ретельне 

виконання персоналом – медичними 

сестрами та санітарками – своїх обов'язків 

та доброзичливе ставлення до хворого 

сприяють усуненню багатьох негативних 

впливів, спричинених хворобою [2]. 

Інфекційний стаціонар, як правило, 

будується у вигляді профільованого 

відділення. Інфекційне відділення містить 

від 15 до 80 ліжок. В його структуру 

входить вестибюль з довідковою; 

приймально-оглядові бокси; бокси на 

одне-, два - і три ліжка; напівбокси такої ж 

ємності на другому поверсі (при 

влаштуванні двоповерхового корпусу), 

санпропускник персоналу та інші 

приміщення [3]. 

Госпіталізація хворих у боксах 

виключає необхідність в організації 
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карантинів та значно знижує ускладнення 

в перебігу хвороби.   

Особливості роботи медичної сестри в 

приймальному відділенні інфекційного 

стаціонару: 

1. Контролює, щоб одночасно не 

проводився огляд декількох хворих; 

2. Обов’язково проводить огляд на 

педикульоз (наказ № 38);  

3. За призначенням лікаря бере мазки із 

зіву та носа (до призначення лікування); 

4. Проводить термометрію та 

антропометричні дослідження; 

5. Заповнює екстрене повідомлення про 

інфекційного хворого до санепідемстанції; 

6. За призначенням лікаря медична 

сестра здійснює госпіталізацію хворого в 

бокс чи в напівбокс, контролює його повну 

ізоляцію; 

7. Здійснює контроль за проведенням 

заключної дезінфекції у приймальному 

відділенні після переведення пацієнта. 

Останнім часом у протиепідемічну 

роботу впроваджується дуже ефективний 

та економічно вигідний спосіб 

застосування дезінсекційних і 

дезінфекційних розчинів – їх розпилення 

до стану зависі мікроскопічних крапель. 3 

цією метою для обробки приміщень 

застосовують апарати типу "Циклон" чи 

"Торнадо". Вони утворюють туман 

(аерозоль), який "висить" у повітрі 3-5 

год.[4]. 

Застереження! Персоналу 

інфекційного відділення дозволяється 

споживати їжу лише в окремій, відведеній 

для цього кімнаті, знявши халат і вимивши 

руки з милом. 

В інфекційних лікарнях 

(відділеннях) здійснюється систематичне 

обстеження всього персоналу на 

бактеріоносійство, зокрема, посів мазка із 

слизової ротоглотки працівників у 

відділенні з крапельними інфекціями і 

фекалій у персоналу відділення кишкових 

інфекцій та харчоблоку. Виявлених 

бактеріоносіїв тимчасово не допускають 

до роботи і санують [5, 6]. 

Санітарно-епідеміологічний режим 

інфекційної лікарні (відділення) залежить 

від професіоналізму і добросовісного 

ставлення до своїх функціональних 

обов'язків середнього і молодшого 

медичного персоналу, суворого 

дотримання ним інструкцій та настанов. 

Бездоганна чистота приміщень, охайність 

медичних працівників, чітко налагоджена 

повсякденна робота повинні переконати 

хворого в тому, що він перебуває у повній 

епідеміологічній безпеці. 

В цьому аспекті небезпечним для 

хворих інших відділень може стати 

розповсюдження внутрішньолікарняної 

інфекції.  

Внутрішньолікарняна інфекція – це 

будь-яке клінічно виражене захворювання 

мікробного походження, що уражує 

хворого внаслідок його госпіталізації або 

відвідування лікарняного закладу, або 

будь-яке інфекційне захворювання 

співробітника лікарні, що розвинулося 

внаслідок його діяльності незалежно від 

часу появи симптомів захворювання. 

Об’єктом внутрішньолікарняної 

інфекції є: пацієнт та медичний працівник. 

Причинами швидкого поширення 

внутрішньолікарняної інфекції є: 

1.Порушення правил асептики та 

санітарно-профілактичного режиму.  

2.Збільшення кількості 

госпіталізованих недоношених дітей і 

людей літнього віку.  

3.Зменшення імунного бар’єру в 

населення, в тому числі й у медичних 

працівників.  

4.Стійкість мікрофлори до 

дезінфектантів та антисептиків.  

5.Упровадження великої кількості 

діагностичних і лікувальних втручань, а 

також багато інших чинників, які 

посилюють загрозу цих інфекцій.  

В умовах можливості виникнення 

та розповсюдження внутрішньолікарняної 

інфекції особливостями роботи медичної 

сестри  інфекційного відділення є: 

1. Запобігання зараження пацієнтів 

інфекційного відділення на інші інфекційні 

хвороби;  

2. Зведення до мінімуму 

можливості занесення інфекцій в інші 

відділення;  
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3. Виключення виходу інфекції за 

межі лікувальної установи.  

Висновки дослідження: медична 

сестра, зважаючи на механізми передачі 

інфекційних захворювань, у межах 

інфекційного відділення повинна 

дотримуватися ряду профілактичних 

заходів, зокрема: носити медичний одяг, 

маску, окуляри, гумові рукавички і 

шапочку. Після закінчення роботи 

обов'язково проводити особисті гігієнічні 

заходи. 
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Резюме. В статье раскрыты 

особенности организации сестринского 

процесса у больных с инфекционными 

заболеваниями, суть ухода за больными, 

правила работы медсестры в приѐмном покое 

инфекционной больницы, понятие 

внутрибольничной инфекции. 
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Summary. In the article the author reveals 
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СКОЛІОЗ. ПРОФІЛАКТИКА СКОЛІОЗУ 

ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
 

Момот О.П. 

КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 

 

Резюме. В статті висвітлені основні фактори, які негативно впливають на поставу та 

призводять до сколіотичних змін хребта. Представлено засоби фізичної культури, 

запропоновано систему профілактичних заходів. 

Ключові слова: сколіоз, правильна постава, ЛФК, фізичні вправи. 

 

Постановка проблеми у 

загальному вигляді. 

Сколіоз - це бічне викривлення 

хребта у фронтальній площині. Ребровий 

горб, який при цьому спостерігається, 

утворює деформацію з опуклістю убік і 

ззаду - кіфосколіоз. 

Сколіоз зустрічається набагато 

частіше, ніж про це думають. За останніми 

даними інституту травматології та 

ортопедії АМН України у 40 % 

обстежених школярів старших класів 

виявлено порушення статики, що вимагає 

лікування. Назву сколіоз отримує по рівню 

вигину: шийний, грудний або поперековий 

і відповідно до викривлення опуклою 

стороною. Таким чином, можна зустріти, 

наприклад, правосторонній грудний 

сколіоз. 

Початкові явища сколіозу можуть 

бути виявлені вже в ранньому дитинстві, 

але в шкільному віці (10-15 років), він 

проявляється найбільш виражено.  

Етіологічно розрізняють сколіози 

вроджені (по В. Д. Чаклину вони 

зустрічаються у 23,0 %), в основі яких 

лежать різні деформації хребців : 

– Недорозвинені 

– Клиновидна їх форма 

– Додаткові хребці 

До придбаних сколіозів 

відносяться: 

– ревматичні, виникаючі зазвичай, 

несподівано і що обумовлюються м'язовою 

контрактурою на здоровій стороні за 

наявності явищ міозиту або спондило-

артриту; 

– рахітичні, які дуже рано 

проявляються різними деформаціями 

опорно-рухового апарату. М'якість кісток і 

слабкість м'язів, носіння дитини на руках 

(переважно лівою), тривале сидіння, 

особливо в школі, - усе це сприяє прояву і 

прогресу сколіозу; 

– паралітичні, частіше виникаючі 

після дитячого паралічу, при однобічному 

м'язовому ураженні, але можуть 

спостерігатися і при інших захворюваннях.  

– звичні, на грунті звичної поганої 

постави (часто їх називають «шкільними», 

оскільки в цьому віці вони отримують 

найбільше вираження). Безпосередньо 

причиною їх можуть бути неправильно 

влаштовані парти, розсадження школярів 

без урахування їх зросту та номерів парт, 

носіння портфелів з перших класів, 

тримання дитини під час прогулянки за 

одну руку і так далі. 

Цим переліком, звичайно, 

охоплюються на усі види сколіозів, а лише 

основні. 

Формування цілей статті. 

Основною метою фізичного 

виховання студентів ВНЗ Міністерство 

освіти і науки України визначило не лише 

у формуванні фізично культурної особи, 

але і в здатності спрямованого 

використання засобів фізичної культури 

для збереження і зміцнення здо-ров'я. 

Знання науково-біологічних і практичних 

основ фізичної культури, установка на 

здоровий спосіб життя, оволодіння 

системою практичних умінь і навичок, що 

забезпечу-ють збереження і зміцнення 

здоров'я, формування потреби в 
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регулярних заняттях фізич-ними вправами 

- ось основні завдання фізичного 

виховання студентів. У зв'язку з тим, що з 

кожним роком збільшується число 

студентів,, що мають відхилення в стані 

здоров'я, функціональних порушень хребта 

припадає на частку 75 %, з них 60 % - 

сколіоз. 

Виклад основного матеріалу. 

Правильною поставою прийнято 

називати звичну позу людини, що 

невимушено стоїть, здатність без напруги 

тримати прямо тулуб і голову (з 

невеликими природними вигинами хребта 

: в шийному і поперековому відділах - 

вперед, в грудному і крижовому - назад). 

При неправильній поставі природні 

вигини хребта помітно збільшені. Крім 

того, можуть розвиватися бічні 

викривлення хребта - сколіози. 

Багато викривлень хребта можливо 

попередити, а в початковій стадії - 

виправити, тому не можна не звертати 

уваги на неправильну поставу, неоднакове 

положення лопаток, зміщення тазу і т. п. 

Для попередження неправильної постави 

необхідно щодня займатися гімнастикою. 

Порушення постави нерідко 

супроводжується розладами діяльності 

внутрішніх органів: зменшуються 

екскурсія грудної клітини та діафрагми, 

коливання внутрішньо-грудного тиску, 

знижується життєвий об’єм легенів. Ці 

зміни несприятливо впливають на серцево-

судинну і дихальну системи, призводячи 

до зниження фізіологічних резервів 

організму. Ці порушення постави хоча і 

складають групу функціональних розладів 

опорно-рухового апарату і не є в повному 

розумінні захворюваннями, проте, супро-

воджуючись порушеннями функцій 

нервової системи і ряду внутрішніх 

органів, роблять організм більше схильним 

до цілого ряду захворювань, і в першу 

чергу, до захворювань хребта. Умови 

зовнішнього середовища, а також стан 

м’язової системи можуть змінити 

правильну поставу людини. Неправильне 

положення тіла при різних позах приймає 

характер нового динамічного стереотипу, 

і, таким чином, неправильна постава 

закріплюється. Кісткова тканина, зокрема 

хребет, не лише головний опорний 

механізм, але резерв кальцієвих солей, з 

якого організм отримує потрібні йому 

кількості вапняних солей. Тому важливо 

забезпечити нормальний і правильний 

розвиток скелета, і особливо хребта - 

складної динамічної системи, до того ж 

хребет виконує захисну функцію для 

спинного мозку. 

Не слід довго носити дітей на руках 

(особливо увесь час на одній і тій же руці), 

рано саджати дитину, передчасно навчати 

її ходити. Не рекомендується вкладати 

спати на м'якому матраці, возити дитину в 

м'яких візках. Ліжко не має бути надмірно 

м'яким, а подушка - високою. Довжина 

ліжка має бути більше зросту дитини на 

20-25 см, щоб можна було спати з 

витягнутими ногами. Для дітей з 

порушеннями постави жорсткий матрац 

(волосяний, трав'яний або ватний) 

кладеться на щит з дощок або фанери. 

Особливо псує поставу неправильна 

поза при грі або за столом. Потрібно 

сидіти так, щоб мати опору для ніг. Висота 

столу на 2-3 см вища за лікоть опущеної 

руки. Якщо ноги не дістають до підлоги, 

підставити під них лавку, щоб ноги в 

кульшових і колінних суглобах були 

зігнуті під кутом 90º. Сідати на стілець 

потрібно так, щоб впритул торкатися 

спинки стільця, відстань між грудьми і 

столом 1,5-2 см (ребром проходить 

долоня), голова трохи нахилена вперед, 

відстань від очей до столу 30 см, 

передпліччя повинні симетрично лежати 

на столі, книгу потрібно тримати в 

нахиленому положенні, а зошит класти під 

кутом 30º (кут, відкритий вправо, 

утворюється краєм столу і нижнім краєм 

зошита). 

Погіршують поставу звички читати 

лежачи на боці, носити в одній і тій же 

руці тягарі. 

Наводимо форми заняття фізичною 

культурою при захворюваннях сколіозом. 

Ско-ліоз при I і II ступенях викривлення 

хребта лікують консервативно. Важливою 

умовою успішного лікування є повноцінне 

і багате вітамінами харчування, регулярне 
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перебування на свіжому повітрі, рухливі 

ігри. Ліжко має бути жорстким, для чого 

на ліжко укладають дерев'яний щит. 

Важливо також правильне встановлення 

освітлення, а при порушенні зору - 

обов'язкова його корекція. Систематично 

проводиться лікувальна гімнастика і часто 

призначається носіння корсетів. 

Одним з провідних засобів 

консервативного лікування сколіозу є 

лікувальна фізкультура. Фізичні вправи 

роблять стабілізуючий вплив на хребет, 

зміцнюючи м'язи тулуба, дозволяють 

добитися коригуючої дії на деформацію, 

поліпшити поставу, функцію зовнішнього 

дихання, дають загальнозміцнюючий 

ефект. ЛФК показана на всіх етапах 

розвитку сколіозу, але успішніші 

результати вона дає при початкових 

формах сколіозу. 

Протипоказані фізичні вправи, що 

збільшують гнучкість хребта і приводять 

його до перерозтягування. Комплекс 

засобів ЛФК, які використовуються при 

консервативному лікуванні сколіозу 

включає : 

– лікувальну гімнастику; 

– вправи у воді; 

– масаж; 

– корекцію положенням; 

– елементи спорту; 

ЛФК поєднується з режимом 

зниженого статичного навантаження на 

хребет. ЛФК проводять у формі групового 

заняття, індивідуальних процедур 

(переважно показані хворим з 

несприятливим перебігом хвороби), а 

також індивідуальних завдань, що 

виконуються хворими самостійно. 

Методика ЛФК визначається мірою 

сколіозу : при сколіозі III, IV ступеню вона 

спрямована на підвищення стійкості 

хребта (стабілізацію патологічного 

процесу), а тоді як при сколіозі І, II 

ступеню – ще й на корекцію дефор-мації. 

Корекція сколіотичних відхилень 

при виконанні фізичних вправ досягається 

за рахунок зміни положення плечового, 

поперекового відділу та тулуба хворого. 

Вправи мають бути спрямовані на 

корекцію викривлення хребта у 

фронтальній площині. З великою 

обережністю з метою корекції 

застосовують вправи, що витягають 

хребет, наприклад, біля гімнастичної 

стінки. 

Вправи лікувальної гімнастики 

повинні слугувати зміцненню основних 

м'язових груп, що підтримують хребет, - 

м'язів, що випрямляють хребет, косих 

м'язів живота, квадратні м'язи попереку, 

клубово-поперекових м'язів та ін. З числа 

вправ, які сприяють виробленню 

правильної постави, використовуються 

вправи на рівновагу, балансування з 

допомогою зорового контролю та ін. 

Одним із засобів ЛФК є 

застосування елементів спорту, таких як 

плавання, стилем «брас», після 

попереднього курсу навчання. 

Використання елементів волейболу 

показане дітям з компенсованою течією 

сколіозу. 

Профілактика сколіозу передбачає 

дотримання правильної постави. При 

тривалому сидінні необхідно 

дотримуватися наступних правил: 

– сидіти нерухомо не довше 20 

хвилин; 

– намагатися вставати як можна 

частіше. Мінімальна тривалість такої 

«перерви» - 10 секунд; 

– сидячи, як можна частіше міняти 

положення ніг : ступні вперед, назад, 

поставити їх поряд, потім, навпаки, 

розвести і так далі; 

– намагатися сидіти «правильно»: 

сісти на край стільця, щоб коліна були 

зігнуті точно під прямим кутом, ідеально 

випрямити спину і, якщо можна, зняти 

частину навантаження з хребта, поклавши 

прямі лікті на підлікотники; 

– періодично робити спеціальні 

компенсаторні вправи: повиснути і 

підтягнути коліна до грудей. Зробити 

вправу максимальну кількість разів; 

– прийняти на підлозі стійку на 

колінах і прямих руках. Намагатися 

максимально вигнути спину вгору, і потім 

як можна сильніше прогнути її донизу. 

Ранкова гімнастика, оздоровче 

тренування, активний відпочинок - 
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необхідний кожній людині руховий 

мінімум і складається він з ходьби, бігу, 

гімнастики і плавання. Окрім вправ 

загальнозміцнюючого, оздоровчого 

характеру, є і немало спеціальних, 

наприклад, для зміцнення м'язів черевного 

пресу, грудей, поліпшення постави. Ці 

вправи дозволяють краще володіти своїм 

тілом. Виконувати їх можна у будь-який 

слушний час: 

– разом з комплексом ранкової 

гімнастики та в ході оздоровчого 

тренування; 

– під час обідньої перерви; 

– під час недільної прогулянки за 

місто. 

Успіх залежатиме від тривалості та 

регулярності занять. 

Правильна постава робить нас не 

лише привабливим, але і багато в чому 

сприяє нормальному функціонуванню усіх 

органів і систем організму, є 

профілактикою сколіозу.  

Висновок. 

Проблема сколіозу привертає 

невпинну увагу лікарів. Деформації у 

фронтальній площині займають перше 

місце серед захворювань хребта у 

підлітків. Багато питань профілактики 

лікування сколіозів сьогодні 

сприймаються як очевидні, хоча знання і 

засоби фізичної культури дозволяють по-

новому поглянути на деякі аспекти цієї 

патології. 

У цій роботі розкриті форми 

проведення заняття з групою студентів, що 

мають порушення постави, в т.ч. сколіоз, і 

в повному об'ємі дані засоби для 

профілактики і лікувальні заходи при 

захворюванні сколіозом. 
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Резюме. В статье раскрыты основные 

факторы, которые негативно влияют на 

осанку и приводят к сколиотическим 

изменениям хребта. Представлены средства 

физической культуры, предложена система 

профилактических мероприятий. 
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Summary. The article reveals the main 

factors that adversely affect your posture and 

lead to a scoliotic changes of the ridge. Presents 
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preventive measures. 
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Rozwinięcie. Badania nad wirusowa przyczyną schorzeń wątroby rozwinęły się znacznie w XX w. 

Najwcześniej rozpoznano przyczynę żółtaczki „pokarmowej”- wirus HAV, a po wielu latach udało 

się opracować szczepionkę uodparniającą przeciw temu wirusowi. W roku 1965 Baruch S. 

Blumberg wraz ze swym zespołem odkrył podczas badań czynnik, który nazwano „antygenem 

Australia” dziś określany jako HBs Ag. W 1970 roku D. S. Dane – brytyjski badacz wraz z 

zespołem, sfotografował za pomocą mikroskopu elektronowego, cząstkę wirusa HBV. Sherlock z 

Londynu, wykazał w swych pracach (1970 rok) związek pomiędzy zakażeniami HBV, a rozwojem 

raka wątrobowo-komórkowego. Prace nad szczepionką przeciw HBV rozpoczęto w połowie lat 70 

ubiegłego stulecia. Dopiero w 1980 roku opracowano szczepionkę o długotrwałej skuteczności. 

Dalsze badania pozwoliły w 1990r odkryć wirus HCV odpowiedzialny za WZW typu C. Obecnie 

naukowcy z całego świata dokładają starań, by opracować skuteczna szczepionkę na WZW typu C, 

co znacznie ograniczy a z czasem być może wyeliminuje zagrożenie tą chorobą. 

Słowa kluczowe: Wirusowe zapalenia wątroby, badania, odkrycia, profilaktyka, szczepienia   

 

Wstęp. Badania nad czynnikami 

wywołującymi choroby wątroby trwają od 

wieków. Już Hipokrates twierdził, że 

funkcjonowanie wątroby ma wpływ na 

zdrowie całego organizmu. Erasistratos 

natomiast jako pierwszy stwierdził, że 

przyczyną żółtaczki może być zamknięcie 

przewodów żółciowych, a stwardnienie 

wątroby powoduje puchlinę brzuszną. Uczony 

ten, jako pierwszy wykonał również zabieg 

zwany dziś paracentezą i uznany został za 

prekursora w leczeniu raka wątroby, podając 

leki wprost do tego narządu. W dokumentach 

z różnych epok odnaleźć można zapisy o 

chorobie przebiegającej z zażółceniem 

powłok skórnych. Pisano o tym już  

w Talmudzie Babilońskim, w zapiskach z 

okresu wojny domowej (1861-1865), wojny 

Japonii z Rosją i obydwu wojen światowych. 

Od wieków wątroba jako narząd 

stanowiła przedmiot zainteresowań. 

Usiłowano przewidzieć przyszłość z wyglądu 

trzewi zwierząt, składanych w ofierze bogom.  

W starożytności uprawiano tzw. 

mantyki, gdzie wybrana kasta kapłanów, za 

pomocą tajnych kodów przekazywanych 

tylko wtajemniczonym, odczytywała 

przyszłość z wyglądu wnętrzności zwierząt 

ofiarnych. W Mezopotamii kapłanów tych 

nazywano Baru, u Etrusków – Haruspices, zaś 

Grecy i Rzymianie określali ich 

Hepatoskopistami. Z czasem zaczęto 

rozgraniczać świat metafizyki i obrzędów od 

racjonalnego zainteresowania medyków 

budową i funkcjonowaniem narządów 

ludzkiego ciała. Należy tu wspomnieć o 

kapłanie, lekarzu, filozofie i poecie żyjącym  

w V w. p.n.e. Empedoklesie z Argientu. 

Uznawany był za twórcę teorii postrzegania, 

który w wątrobie widział główny narząd 

krążenia i procesów odżywczych. Inny 

uczony Anaksagoras, twórca traktatu „O 

naturze‖, upatrywał w żółci czynnika 

mającego wpływ na rozwój chorób. Tę myśl 

podjął i rozwinął kolejny wielki empiryk, 

uznawany dziś za ojca medycyny – 

Hipokrates. Twierdził on, że zdrowie 

człowieka uwarunkowane jest równowagą lub 

jej brakiem czterech cieczy: czarnej żółci 

śledzionowej, żółci wątrobowej, krwi i śluzu. 

Półtora wieku później został przedstawiony 

zarys anatomii wątroby. Dokonał tego 

Herophilos z Chalkedonu działający w epoce 

helleńskiej. Erasistratos natomiast 

sformułował myśl, z którą zgodziliby się 

współcześni medycy. Stwierdził on bowiem, 
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że stwardnienie wątroby może być przyczyną 

puchliny brzusznej, utrudniającej przepływ 

krwi przez ten narząd, zaś przyczynę 

żółtaczki może stanowić zamknięcie 

przewodu żółciowego wspólnego. To 

Erasistratos po raz pierwszy wykonał zabieg 

zwany dziś paracentezą, polegający na 

nakłuciu powłok brzusznych, celem 

odprowadzenia gromadzącego się tam płynu, 

będącego efektem niewydolności wątroby. 

Można go uznać również za prekursora 

współczesnych metod leczenia raka 

wątrobowo-komórkowego, gdyż zalecał on 

podawanie leków wprost do wątroby. 

Wybitny lekarz Galen z Pergamonu 

(130 – ok.200 n.e.) uważał wątrobę za źródło 

krwi, która powstaje z pokarmu w jej 

miąższu. Rozróżniał dwa rodzaje żółtaczki; 

zapalną – spowodowaną działaniem 

zewnętrznych jadów i mechaniczną 

wynikającą z zaburzeń wewnętrznych w 

funkcjonowaniu wątroby. Zalecał obserwację 

moczu pod względem zabarwienia 

(uroskopia), co na kilka następnych stuleci 

stanowiło jedną z podstawowych metod 

diagnostycznych stosowanych przez lekarzy. 

[1] 

W dokumentach z różnych epok 

opisywane były ogniska choroby z 

zażółceniem skóry i oczu. W czasach 

Hipokratesa opisy te zamieszczono w tzw. 

Talmudzie Babilońskim. W dokumentach 

historycznych pojawiają się zapisy o 

epidemiach wybuchających wśród żołnierzy 

w licznych wojnach.  

Zachowały się wzmianki z okresu 

wojny domowej (1861-1865), gdzie 

zachorowało 71691 osób. Odnotowano dużą 

zachorowalność wśród marynarzy floty 

japońskiej w czasie wojny z Rosją w latach 

1904 – 1905, oraz w okresie obu wojen 

światowych.  

Innym cennym spostrzeżeniem w 

badaniach nad rozprzestrzenianiem się 

żółtaczki był fakt powiązania jej 

występowania ze szczepieniami. Do 

skojarzenia tego faktu doszło w 1944 roku, 

kiedy amerykańscy badacze przeprowadzili 

eksperyment na ochotnikach. Jednej grupie 

badanych podano doustną zawiesinę kału, 

drugiej surowicę – pochodzące od chorych na 

żółtaczkę. Stwierdzono, że w grupie gdzie 

podano surowicę choroba rozwinęła się po 64 

– 91 dniach, zaś w drugiej grupie testowej 

rozwój choroby nastąpił po 27 – 31 dniach. W 

efekcie doprowadziło to w 1947 roku do 

wyodrębnienia dwóch rodzajów zapalenia 

wątroby. Jednego szerzącego się droga 

pokarmową, drugiego – pozajelitową. 

Wprowadzono oznaczenia literowe 

odpowiednio – A i B.  

W roku 1965 Baruch S. Blumberg 

(laureat Nagrody Nobla z 1967 roku) wraz ze 

swoim zespołem realizował program 

badawczy nad zróżnicowaniem białek 

surowicy ludzkiej i jej wrażliwości na 

choroby o podłożu dziedzicznym. Zajmowali 

się również badaniami nad powstawaniem 

przeciwciał u biorcy przeciwko białkom 

dawcy. Dla swoich badań gromadzili 

surowice pochodzące z wielu regionów 

świata. 

Pewnego dnia stwierdzono, że w krwi 

rdzennego mieszkańca Australii obecny jest 

czynnik, który daje czytelną reakcję 

immunologiczną z czynnikiem znajdującym 

się  w krwi chorego na białaczkę 

amerykańskiego pacjenta. 

Ryc. 1. Wirus HAV 

 
Źródło: 

http://g.wieszjak.polki.pl/p/_wspolne/pliki_inf

ornext/9000/9532.jpg 

Fakt ten nabrał znaczenia wtedy, gdy 

po upływie kilku tygodni zachorowała na 

zapalenie wątroby jedna z pracownic 

tamtejszego laboratorium. W jej krwi 

znaleziono taki sam czynnik, jak  u badanego 

wcześniej Aborygena. Po skojarzeniu tych 

faktów ów czynnik, który wywołał chorobę u 
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laborantki nazwano „antygenem Australia‖. 

Obecnie nie używa się tej historycznej nazwy. 

Dziś oznaczamy ten czynnik jako HBsAg, a 

przeciwciała to anty-HBs. W 1970 roku D. S. 

Dane – brytyjski badacz wraz z zespołem 

sfotografował za pomocą mikroskopu 

elektronowego cząstkę wirusa HBV. 

Następne dwa lata badań zaowocowały 

stwierdzeniem, że HBV ma również oprócz 

HBs inne antygeny, takie jak: HBc i HBe. 

Odkryto, że organizm człowieka wytwarza 

przeciw tym antygenom odpowiednie 

przeciwciała: anty-HBc i anty-HBe. 

Pionierskie zasługi w wykrywaniu tych 

antygenów w wątrobie i innych tkankach ma 

profesor Adam Nowosławski i jego zespół 

(1970 rok) z Państwowego Zakładu Higieny 

w Warszawie. Inny wybitny naukowiec Dame 

Sheili Sherlock z Londynu, wykazał w swych 

pracach (1970 rok) związek pomiędzy 

zakażeniami HBV, a rozwojem raka 

wątrobowo-komórkowego. Wyodrębniono 

ostre i przewlekłe zakażenia o różnych 

skutkach i fazach. W tym samym 1970 roku 

w prasie medycznej ukazała się informacja, że 

wspomniany wcześniej zespół Alfreda 

Prince’a wytworzył surowicę odpornościową 

przeciwko zakażeniu HBV. Surowica ta 

jednak była mało skuteczna i wykazywała 

tylko kilkutygodniowy okres działania. Prace 

nad szczepionką przeciw HBV rozpoczęto w 

połowie lat 70 ubiegłego stulecia. Dopiero w 

1980 roku opracowano szczepionkę o 

długotrwałej skuteczności. 

Pojawiły się wówczas podejrzenia 

wśród badaczy, że nie wszystkie zakażenia do 

jakich dochodziło przy przetaczaniu krwi lub 

zabiegach wywołane są przez wirus HBV. Do 

tej pory rozróżniano dwa typy żółtaczki: A i 

B, więc ów nowy nieokreślony czynnik 

nazwano wirusem nie-A, nie-B. W raz z 

intensywnym rozwojem biologii molekularnej 

i coraz bardziej wyszukanymi technikami 

analitycznymi dokonano kolejnego 

znaczącego odkrycia. Zidentyfikowano 

wirusa HCV wywołującego zapalenie 

wątroby typu C. 

 

Ryc. 2. Wirus HBV 

 
Źródło: 

http://www.gwiazdanadziei.pl/grafika/wirushb

v.jpg 

 

Ryc. 3. Wirus HCV 

 
Źródło: 

http://www.news-

medical.net/image.axd?picture=hcv_virusimage_

01_thumb.jpg 

 

W roku 1990 również w naszym kraju, 

przeprowadzono pierwsze badania przy 

użyciu niedoskonałych wtedy jeszcze testów 

diagnostycznych. Dokładne badania były 

możliwe z materiałem genetycznym wirusa, 

dzięki wprowadzeniu polimerazowej reakcji 

łańcuchowej (PCR). Rozwój badań na tym 

poziomie spowodował nieomal usunięcie 

ryzyka przeniesienia zakażenia wirusami B i 

C w krwiodawstwie. Obok wykrywania 

zakażeń HIV jest to jedna z największych 

zdobyczy w transfuzjologii. [2] 

Widać zatem, że najbardziej 

dynamiczny rozwój badań nad wirusowymi 

http://www.news-medical.net/image.axd?picture=hcv_virusimage_01_thumb.jpg
http://www.news-medical.net/image.axd?picture=hcv_virusimage_01_thumb.jpg
http://www.news-medical.net/image.axd?picture=hcv_virusimage_01_thumb.jpg
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zapaleniami wątroby przyniósł wiek XX. 

Mimo odkrycia trzech typów wirusów, 

surowic, szczepionek i nowych technik 

badawczych, wciąż poszukiwano, czy istnieją 

jeszcze jakieś inne czynniki mogące wywołać 

wirusowe zapalenie wątroby.  

W 1986 roku naukowiec o nazwisku 

Wang wraz z współpracownikami wyodrębnił 

sekwencję RNA wirusa delta (HDV). 

Dziewięć lat później w 1995 roku Simons 

wraz ze swym zespołem dokonał identyfikacji 

flawiwirusa GB-C, związanego z zapaleniem 

wątroby. W tym czasie inny naukowiec 

Linnen ze współpracownikami odkryli, że 

wirusy HGV; HGV i GB-C są różnymi 

izolatami tego samego wirusa. W 1997 roku 

japoński uczony Nishizawa wraz z zespołem, 

dokonali jako pierwsi opisu wirusa TTV 

wykazującego powinowactwa do wątroby. [3] 

W ostatnich dziesięcioleciach 

obserwuje się znaczny postęp w metodach 

diagnostycznych, osiągnięciach w dziedzinie 

wakcynologii  i w identyfikacji czynników 

sprzyjających rozwojowi zapaleń wątroby. 

Obecnie naukowcy z całego świata dokładają 

starań, by opracować skuteczna szczepionkę 

na WZW typu C, co znacznie ograniczy a z 

czasem być może wyeliminuje zagrożenie tą 

chorobą.       

Piśmiennictwo 

1 – Juszczyk J. Prometeusz na początku była wątroba. aBeCadło zdrowia – magazyn dla 

chorych na WZW; 1(3)/08 marzec: 26-27. 

2 – Juszczyk J. Bardzo skrótowa historia odkrycia dwóch wirusów HBV i HCV. aBeCadło 

zdrowia – magazyn dla chorych na WZW; 1/07, wrzesień: 26-27.  

3 –  http://www.prometeusz.pl/historia_wzw.php. Pobrane 02.01.2013. 
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WYZWANIA PIELĘGNACYJNE W OPIECE NAD CHORYM  

Z MARSKOŚCIĄ WĄTROBY 
 

Mariola  Śleziona, Lucyna Graf 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 

 

Wnioski. Rozwój marskości wątroby można powstrzymać niemal na każdym etapie jeśli zastosuje 

się odpowiednie leczenie, pielęgnację, dietę i zmianę stylu życia. 

Opieka pielęgniarska nad chorym z marskością wątroby powinna mieć charakter holistyczny i 

uwzględniać potrzeby i możliwości chorego. 

Wskazane jest rozszerzenie edukacji zdrowotnej społeczeństwa w tym temacie. 

Słowa kluczowe: Marskość wątroby, pielęgnacja, leczenie, powikłania. 

  

Wstęp. Marskość wątroby (Cirrhosis 

hepatis) jest bardzo ciężkim i niebezpiecznym 

schorzeniem, które może doprowadzić do 

śmierci. Chorobowość wynosi 200-300 

przypadków/100.000 osób. Zapadalność 

wykazuje zróżnicowanie geograficzne i 

zależy od średniej ilości spożywanego 

alkoholu etylowego i częstości występowania 

zakażeń wirusami hepatotropowymi. 

Marskość wątroby może występować w 

każdym wieku, częściej chorują mężczyźni. 

[1]  

Przez wiele lat może rozwijać się nie 

dając żadnych objawów, dlatego jej 

diagnostyka może być utrudniona i 

przeprowadzana wtedy gdy zmiany 

zwłóknieniowe w wątrobie są już znacznie 

zaawansowane. Przyczyn rozwoju tego 

schorzenia jest wiele. Do najczęściej 

wymienianych zalicza się obok alkoholu i 

leków wirusy hepatotropowe. Marskość 

rozpoznaje się rocznie u 8-10% przypadków 

przewlekłego zapalenia wątroby bez antygenu 

HBe i u 2-5% przypadków z antygenem HBe. 

[2]  

Rozwijająca się marskość  prowadzi 

do przebudowy w architekturze wątroby, 

zmian w unaczynieniu tego narządu i 

narastającej niewydolności. Pojawia się 

nadciśnienie wrotne oraz krążenie oboczne. 

Krew nie trafia w całości  do wątroby (gdzie 

w procesie detoksykacji powinna być 

oczyszczona z toksycznych związków), lecz 

pewna jej ilość drogą krążenia obocznego,  

trafia bezpośrednio do mózgu powodując 

zmiany w CUN. Dochodzi wówczas do 

zaburzeń  w procesach poznawczych i zmian 

w zachowaniu chorego. Równie 

niebezpieczne są zmiany w układzie 

krzepnięcia krwi (w przebiegu marskości), 

które mogą skutkować krwotokami 

wewnętrznymi zagrażającymi życiu chorego. 

Uszkodzenie wątroby w przebiegu marskości  

jest nieodwracalne, można jednak spowolnić 

lub zatrzymać postępy zwłóknienia, jeśli 

rozpocznie się właściwe leczenie. [3] 

Opieka pielęgniarska nad chorym z 

marskością wątroby jest trudna, gdyż wymaga 

uwzględnia stanu ogólnego pacjenta, zmian w 

jego psychice oraz obserwacji w kierunku  

możliwości wystąpienia  powikłań 

CEL PRACY 

Celem pracy była propozycja działań 

pielęgnacyjnych, podejmowanych wobec 

chorych z marskością wątroby, opracowana w 

oparciu o przegląd literatury medycznej z 

zakresu analizowanego tematu 

ROZWINIĘCIE 

Większość ludzi nie ma świadomości 

zagrożenia, jakie niesie ze sobą dla zdrowia i 

życia rozwój marskości wątroby. Nie znają 

okoliczności sprzyjających jej powstaniu i w 

związku z tym wciąż rośnie liczba osób 

zmagających się z tą chorobą. Czynnikami, 

które znacznie zwiększają możliwość rozwoju 

tego rodzaju zaburzeń są: 

Nadużywanie alkoholu, które 

powoduje blokowanie metabolizmu białek, 

tłuszczów i węglowodanów (15% chorych na 
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marskość wątroby, to osoby nadużywające 

alkoholu od 10 lat) 

Wirusowe zapalenia wątroby typu B i 

C (wirusy HBV i HCV powodują w 70 -90% 

przewlekłe zapalenie wątroby, które wysoce 

predysponuje do rozwoju zmian 

zwłóknieniowych) 

Nadużywanie leków – istnieją 

farmaceutyki, które wykazują dużą aktywność 

hepatotoksyczną (np. ibuprom,) oraz 

substancje chemiczne silnie uszkadzające 

miąższ wątroby 

Rozwinąć się może marskość 

zastoinowa w przebiegu niewydolności 

krążenia (niewydolność prawokomorowa  

powoduje zastój krwi w dolnych częściach 

ciała) 

W wyniku zaburzeń związanych 

przepływem żółci może rozwinąć się 

marskość żółciowa 

Autoimmunologiczne zapalenia 

wątroby również mogą być przyczyna zmian 

w hepatocytach 

Pierwotna żółciowa marskość wątroby 

jest koleją przyczyna rozwoju zmian 

zwłóknieniowych 

Genetycznie uwarunkowane choroby 

wątroby (hemochromatoza – zaburzenia 

wchłaniania żelaza, choroba Wilsona – 

zaburzenia wchłaniania miedzi) również 

warunkują rozwój marskości wątroby 

Marskość wątroby rozwija się skrycie. 

Wątroba jest słabo unerwiona dlatego nie daje 

objawów bólowych do czasu aż nie pojawią 

się zmiany(np. wodobrzusze), które powoduje 

ucisk na sąsiednie narządy dając uczucie 

dyskomfortu i pobolewania w jamie 

brzusznej. Pierwszy okres rozwoju marskości 

wątroby zwykle przebiega bezobjawowo. W 

dalszym etapie rozwoju mogą pojawić się 

dyskretne i nie zawsze specyficzne objawy, a 

postać pełnoobjawowa pojawia się wtedy gdy 

proces włóknienia jest już znacznie 

zaawansowany. 

W czasie rozwoju marskości wątroby 

mogą wystąpić następujące  symptomy: 

Utrata łaknienia, osłabienie, męczliwość 

Mogą wystąpić nudności,  biegunka lub 

zaparcia 

Utrata masy ciała, objawy dyspeptyczne 

Rumień na dłoniach 

Krwawienia z nosa i dziąseł 

Wybroczyny na skórze( „pajączki‖) 

Rozszerzenie krwionośnych naczyń 

brzusznych tzw. „głowa meduzy‖ 

Bóle brzucha, wodobrzusze 

Ginekomastia 

Hipogonadyzm 

Splenomegalia (powiększenie śledziony w 

przebiegu rozwoju nadciśnienia wrotnego) 

Asteriksis – obustronne trzepotanie 

grzbietowo zgiętymi dłońmi 

Zażółcenie powłok skórnych 

Postępujące włóknienie  w wątrobie 

towarzyszące marskości, inicjuje cały szereg  

patologicznych zmian w funkcjonowaniu 

organizmu. Prowadzi do rozwoju 

encefalopatii wątrobowej, skutkującej 

zaburzeniami pracy mózgu. Chorzy wykazują 

problemy z koncentracją, nauką, orientacją 

ogólną i pamięcią. Zaburzeniu ulega rytm 

dnia i nocy (chorzy wykazują nadmierną 

aktywność nocną ). Zmianie ulega również 

zachowanie chorych. Pacjenci stają się 

pobudzeni, nerwowi, niespokojni. Pojawić się 

mogą omamy, urojenia i splątanie. Zaburzenia 

pracy wątroby mogą wywołać 

insulinooporność i rozwój cukrzycy typu 2, 

oraz wpływać na przyswajalność leków 

(zaburzony metabolizm). Nadciśnienie wrotne 

i krążenie oboczne towarzyszące marskości 

wątroby mogą spowodować rozwój żylaków 

przełyku (mogących być przyczyną groźnego 

dla życia krwotoku) i żylaków odbytu. 

Marskość wątroby usposabia do gastropatii 

wrotnej skutkującej rozwojem choroby 

wrzodowej żołądka. Sprzyja upośledzeniu 

pracy układu immunologicznego oraz 

rozwojowi osteoporozy. Może być przyczyną 

impotencji. Zaburzenia w funkcjonowaniu 

wątroby są przyczyną wodobrzusza, które 

narastając utrudnia oddychanie i oddawanie 

moczu. W przebiegu marskości wątroby 

rozwinąć się  może zespół wątrobowo-

nerkowy oraz zespół wątrobowo-płucny. Oba 

te następstwa mogą prowadzić do narastającej 

niewydolności tych narządów. Marskość 

wątroby inicjuje również proces 

nowotworowy tego narządu i jest częsta 

przyczyną rozwoju raka 

wątrobowokomórkowego. [4] 
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Diagnostyka marskości wątroby 

rozpoczyna się od rzetelnie zebranego 

wywiadu (z dopytaniem o czynniki 

usposabiające do jej rozwoju). Podejrzenie 

możliwości jej wystąpienia obliguje do 

rozszerzonej diagnostyki opierającej się na: 

Badaniach krwi (aminotransferazy, 

poziom białka, bilirubiny, obecność 

przeciwciał HBV i HCV, układ krzepnięcia) 

USG jamy brzusznej (z 

uwzględnieniem oceny wyglądu i wielkości 

wątroby oraz ewentualnej obecności płynu 

puchlinowego) 

TK jamy brzusznej 

Scyntygrafia wątroby 

MRI jamy brzusznej 

Biopsja wątroby (celem ustalenia 

przyczyn rozwoju marskości wątroby i 

stopnia zwłóknienia jej miąższu) 

W przypadku stwierdzenia 

pozapalnych (wirusowych) przyczyn rozwoju 

marskości, diagnostykę rozszerza się o 

badanie PCR ilościowe i jakościowe (celem 

kwalifikacji do leczenia antywirusowego) 

oraz badanie AFP (kontrola markeru 

nowotworowego identyfikującego zmiany 

onkogenne w obrębie wątroby) 

W przypadku nasilonego 

wodobrzusza, można wykonać paracentezę 

(odbarczającą i diagnostyczną  jednocześnie) 

Pamiętać należy, że każdy pozyskany 

do badań materiał należy traktować jako 

zakaźny i we właściwy sposób utylizować. 

Leczenie marskości wątroby powinno 

zapobiegać jej powikłaniom, lecząc i 

usuwając jednocześnie przyczyny, które ją 

wywołały. Jeśli przyczyną było nadużywanie 

alkoholu, należy go całkowicie wyeliminować 

i podjąć terapię uszkodzonego narządu. Gdy 

przyczyną marskości były wirusy 

hepatotropowe, chorego poddaje się terapii 

przeciwwirusowej (np.interferonem). W 

przypadku chorób autoimmunologicznych 

jako czynnika inicjującego zmiany 

zwłóknieniowe w wątrobie stosuje się 

kortykosteroidy. Ponadto podaje się leki 

odwadniające (diuretyki - likwidujące 

wodobrzusze), środki przeczyszczające 

(laktulozę - zmniejszającą ryzyko wystąpienia 

encefalopatii), propranolol – zmniejszający 

nadciśnienie wrotne oraz zapobiegawczo 

antybiotyki (ze względu na upośledzone 

funkcjonowanie układu immunologicznego). 

Bardzo istotne jest również zastosowanie 

odpowiedniej diety. W żywieniu chorych z 

marskością wątroby należy ograniczyć 

spożywanie tłuszczów, podawać odpowiednia 

ilość białka (1,0-1,5g/kg masy ciała). 

Podawać należy również cukry proste w ilości 

nie przekraczającej 70g/dobę, składniki 

mineralne (głównie wapń i cynk, które 

występują w produktach mlecznych, chudym 

mięsie i drobiu) oraz witaminy (zwłaszcza z 

grupy B i C). Dieta zawierać powinna dużo 

owoców, warzyw oraz ograniczone ilości 

mięsa czerwonego, które można z 

powodzeniem  zastąpić rybami. [5, 6] 

OPIEKA NAD CHORYM Z 

MARSKOŚCIĄ WĄTROBY 

Opieka pielęgniarska nad chorym z 

marskością wątroby jest trudna i wymaga 

wiedzy z zakresu objawów, diagnostyki, 

leczenia, powikłań oraz zapobiegania temu 

schorzeniu. Wszystko to należy uwzględnić w 

planie opieki, by nie tylko zaspokoić potrzeby 

fizjologiczne chorego ,ale zapewnić mu 

bezpieczeństwo, realizację potrzeb 

psychicznych, duchowych, przeciwdziałać 

powikłaniom oraz szerzyć oświatę zdrowotną. 

Zaspokajanie potrzeb  fizjologicznych 

W zależności od stanu ogólnego 

pacjenta ofiarujemy mu pomoc w zakresie 

zaspokajania potrzeb higienicznych: 

Pomagamy lub wykonujemy 

samodzielnie toaletę chorego w łóżku (z 

uwzględnieniem toalety jamy ustnej) 

Podejmujemy profilaktykę 

przeciwodleżynową (stosujemy materac 

zmiennociśnieniowy, częstą zmianę pozycji 

chorego, nacieranie, smarowanie, stosujemy 

kliny, podpórki, wałki i inne udogodnienia). 

W przypadku istniejących już odleżyn, 

podejmuje się ich leczenie zgodnie z 

procedurami i z wykorzystaniem dostępnych  

środków i materiałów opatrunkowych 

Systematycznie należy oklepywać 

plecy chorego i przeprowadzać gimnastykę 

oddechową 

Należy pomagać choremu w jedzeniu 

(porcjować, przygotowywać posiłki lub 

karmić gdy wymaga tego stan chorego). 

Stosować odpowiednią dietę 
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Monitorować należy stan nawodnienia 

chorego (w razie potrzeby poić lub podawać 

płyny drogą dożylną) 

Kontrolować należy również 

parametry życiowe chorego( temperaturę, 

tętno, RR, oddech czasem saturację). 

Dokonuje się również pomiaru wagi i obwodu 

brzucha (w przypadku wodobrzusza) 

Dbając o prawidłowy odpoczynek 

chorego wskazane jest regularne ścielenie 

łóżka pacjenta, likwidowanie przykrych 

zapachów, hałasu, wietrzenie pokoju  

(niewskazane jest podawanie leków 

nasennych) 

Jeśli wystąpią u chorego dolegliwości 

bólowe likwidujemy je odpowiednim 

ułożeniem, masarzem, okładem (środki 

farmakologiczne podaje się ostrożnie pod 

nadzorem lekarza) 

W przypadku wymiotów lub 

krwawień (z nosa, dziąseł) należy zapewnić 

choremu: dostęp do środków higienicznych, 

wodę do płukania ust, pojemnik na odpadki 

oraz zadbać o higienę jamy ustnej pacjenta 

Przy znacznym wodobrzuszu 

występuje narastająca duszność. Możemy jej 

zapobiegać poprzez zastosowanie pozycji 

wysokiej (zmniejszającej uczucie duszności), 

okresowej tlenoterapii, nawilżania powietrza 

lub wykonanie paracentezy odbarczającej 

Niezwykle istotne jest również 

kontrolowanie wypróżnień (zaleganie treści w 

jelitach nasilać może objawy encefalopatii) i 

podawanie środków przeczyszczających. 

Zaspokajanie potrzeb psychicznych i 

duchowych 

Dla chorego zmaganie się z 

marskością wątroby jest niezwykle trudne i 

stresujące. Większość pacjentów jest 

świadomych pogarszającego się stanu 

zdrowia, utraty atrakcyjności fizycznej, zmian 

w psychice i zachowaniu co skutkować może 

niepokojem, nietypowymi reakcjami lub 

depresją. Należy kontrolować stan 

emocjonalny chorego i w razie potrzeby 

pomagać w zaspokajaniu jego potrzeb. 

Nasilający się w czasie rozwoju 

choroby niepokój chorego, można niwelować 

poprzez rozmowę (temat, czas trwania i 

okoliczności rozmowy powinien proponować 

pacjent). Jeśli chory jest skryty proponujemy 

udzielenie odpowiedzi na nurtujące go 

pytania (na temat przygotowania do badań, 

dalszego leczenia, profilaktyki itp.) 

Umożliwienie kontaktu z rodziną 

również obniża napięcie i stres związany z 

chorobą 

Chory powinien czuć się zauważony i 

traktowany indywidualnie 

Trzeba pamiętać o potrzebie 

intymności (czynności pielęgnacyjno-

higieniczne należy przy chorym wykonywać 

za parawanem, pytań krępujących nie 

zadawać przy innych pacjentach, powierzone 

tajemnice zachować) 

Należy do chorego odzywać się z 

szacunkiem i uwzględniać (w miarę 

możliwości) jego preferencje, poglądy i 

sugestie 

Pacjenci z encefalopatią wątrobową 

mogą być pobudzeni, nieracjonalni, 

agresywni lub splątani. Należy zapewnić im 

bezpieczeństwo przez stałe monitorowanie 

zachowania chorego (dokąd się 

przemieszczają, jak kontaktują się ze 

współpacjentami, personelem, jakie działania 

podejmuje wobec siebie). W razie potrzeby 

zastosować należy drabinki przyłóżkowe 

(zabezpieczające przed upadkiem) 

 W czasie badań diagnostycznych 

(biopsji, paracentezy) należy zadbać o 

bezpieczeństwo chorych  w czasie zabiegów i 

monitorować ich stan zdrowia po ich 

zakończeniu 

Powinno się również umożliwić 

choremu realizację praktyk religijnych 

(rozmowę z kapłanem, przyjmowanie 

sakramentów, uczestniczenie w 

nabożeństwie) 

Uwzględnić należy potrzebę 

autonomii chorego (jeśli jest to możliwe pytać 

pacjenta o zdanie, radzić się, konsultować) 

Chory świadomy działań 

podejmowanych wobec jego osoby, 

uświadomiony co do planowanej diagnostyki 

i leczenia, będzie współpracował z 

personelem, co znacznie podniesie jakość i 

efekty leczenia. Wszystkie działania 

pielęgnacyjno-lecznicze, stwarzają okazję do 

podejmowania tematów z zakresu profilaktyki 

i stylu życia, jaki winien uwzględnić pacjent, 
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by powstrzymać rozwój choroby i zapobiegać 

jej następstwom. 

PODSUMOWANIE 

Marskość wątroby jest schorzeniem, 

które rozwija się latami prowadząc do 

zwłóknienia struktur tego narządu. Dochodzi 

do zaburzeń w układzie krążenia wątroby i 

upośledzenia jej funkcji. Pojawiają się liczne 

objawy, od osłabienia, braku apetytu, poprzez 

wybroczyny, wodobrzusze aż do encefalopatii 

wątrobowej i całkowitej niewydolności tego 

narządu. Następstwem tego schorzenia mogą 

być zmiany onkogenne w obrębie wątroby. 

Diagnostyka marskości wątroby opiera się na 

wywiadzie, badaniach krwi (transaminazy, 

białko, bilirubinę,  przeciwciała HBV i HCV). 

Uwzględni się diagnostykę obrazową (USG, 

TK, MRI i scyntygrafia wątroby). Wykonuje 

się również biopsję wątroby. Opieka 

pielęgniarska nad chorym z marskością 

wątroby winna być zaplanowana i 

uwzględniać objawy, potrzeby i możliwości 

chorego. Do potrzeb, którym należy wyjść 

naprzeciw należą: potrzeby higieniczne, 

odżywiania, oddychania, bezpieczeństwa, 

autonomii, szacunku i potrzeby duchowe. 

Monitorować należy ból występujący u 

chorego oraz podstawowe parametry życiowe. 

Wskazane jest prowadzenie oświaty 

zdrowotnej, uwzględniającej uświadamianie 

chorego i jego rodziny, jak ma wyglądać dieta 

i jego codzienne życie, by powstrzymać 

postęp choroby i zapobiec rozwojowi 

powikłań. 
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Резюме. У статті розглянуто використання аеробіки як сучасної альтернативи існуючим 

засобам фізичного виховання студентської молоді. Визначено особливість впливу фітнес-

аеробіки на підвищення функціональної та фізичної підготовленості студентів ВМНЗ. Дано 

рекомендації щодо підвищення мотиваційної складової навчального процесу та розрахунку 

зони тренувального пульсу під час проведення занять. 

Ключові слова: аеробіка, фітнес, альтернативний шлях, функціональна та фізична 

підготовленість, засіб оздоровлення студентської молоді. 

 

Актуальність. Сьогодні, в сучасній 

Україні, особливо гостро постає питання 

покращення рівня здоров’я та фізичної 

підготовленості дітей та молоді. Це 

обумовлено та підтверджено багатьма 

науковцями, які присвятили свої праці 

дослідженню даної проблеми (Апанасенко 

Г.Л., Бальсевіч В.К., Платонов В.Н., Шиян 

Б.М., Дубогай О.Д., Круцевич Т.Ю., 

Роєвський Р.Т. та ін.). Багатьма науковими 

дослідженнями було підтверджено 

поганий стан та прогресуючий рівень 

погіршення здоров’я та фізичної 

підготовленості студентів (Круцевич Т.Ю., 

Верблюдов І.Б., Драчук А.І., Куц О.С., 

Єрмаков С.С., Козіна Н.Ж., Ізаак С.І., та 

ін.). Для молоді, яка навчається у ВМНЗ 

характерно зниження рівня загальної 

фізичної працездатності, аеробної 

продуктивності організму, зріст ступеню 

функціонального напруження механізмів 

регуляції серцево-судинної системи 

(Маліков М.В., Конох А.П.).  

Незадовільний стан та подальше 

погіршення рівня здоров’я, фізичної, 

психологічної та функціональної 

підготовленості студентської молоді 

потребує пильного розгляду та пошуку 

альтернативних  шляхів вирішення даної 

проблеми. Відмова від тестів на 

витривалість, у зв’язку з летальними 

випадками на заняттях з фізичної 

культури, обумовила пошук нових шляхів 

розвитку аеробних якостей організму тих, 

хто займається. Одним із сучасних шляхів 

рішень цієї проблеми є впровадження в 

процес фізичного виховання студентів 

занять аеробікою, яка в свою чергу є 

найкращою альтернативою кросам і здатна 

якісно та без зайвого стресу на організм, 

підвищити рівень функціональної та 

фізичної підготовленості [1].  

Мета статті – визначити та 

запропонувати нові шляхи підвищення 

функціональної та фізичної 

підготовленості студентів. 

Методи дослідження – для 

досягнення мети використано синтез та 

аналіз наукової літератури; педагогічне 

спостереження. 

Виклад основного матеріалу. 
Розвиток нових видів рухової активності в 

сфері оздоровчої фізичної культури і 

спорту набуває неабиякої актуальності 

серед сучасної студентської молоді.  

Особливу увагу привертають 

спортивно-оздоровчі заняття з музичним 

супроводом. Тому один з найбільш 

популярних видів таких занять, особливо 

серед  жінок – аеробіка [6]. 

Термін аеробіка має подвійне 

тлумачення. У широкому розумінні 

аеробіка – система вправ, спрямованих на 

розвиток аеробних спроможностей 

енергозабезпечення рухової активності. Як 

засоби дії застосовуються ходьба, біг, 

плавання, танці, заняття на 

кардіотренажерах та ін. 
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У більш вузькому розумінні 

аеробіка - один із напрямів фізкультурно-

оздоровчих фітнес-програм, побудованих 

на основі різних гімнастичних вправ із 

використанням фітнес-обладнання (степ-

аеробіка, слайд-аеробіка, денс-аеробіка та 

ін.) [5]. 

У наш час більшість студентів 

ведуть малорухомий спосіб життя. А 

недостатність рухів (гіподинамія) погано 

позначається і на стані здоров'я, і на 

можливостях реалізації свого потенціалу 

[2].  

Вчення Р.Могендовича про 

моторно-вісцелярні рефлекси показало 

взаємозв’язок діяльності рухового апарату, 

скелетних м’язів і вегетативних органів. В 

результаті недостатньої рухової активності 

в організмі людини порушуються нервово-

рефлекторні зв’язки, закладені природою і 

закріплені в процесі важкої фізичної праці, 

що призводить до розладу регуляції 

діяльності серцево-судинної та інших 

систем, порушення обміну речовин і 

розвитку дегенеративних захворювань. 

Для нормального функціонування 

організму і збереження здоров’я необхідна 

певна «доза» рухової активності, яку 

можна отримати під час занять аеробікою. 

Як свідчать останні дослідження, 

фізичні вправи під музику знайшли своїх 

прихильників серед молоді різного віку і 

статі [4].  

Секрет популярності аеробіки в 

тому, що вона розвиває витривалість, 

гнучкість та силу, поліпшує тілобудову, 

робить людину стрункою та підтягнутою; 

створює відчуття фізичного і 

психологічного розслаблення; покращує 

координацію рухів; розвиває почуття 

ритму; сприяє розвитку граціозності, 

елегантності, свободи рухів; підвищує 

фізичну працездатність; дозволяє більш 

успішно удосконалюватися в інших видах 

спорту; збагачує знання про спорт і 

спортивний відпочинок; формує навички 

психорегуляції. 

Сьогодні спортивна аеробіка 

досліджується як ефективний засіб впливу 

на різні системи організму, емоційного 

впливу, як засіб комплексного впливу на 

різні групи м’язів та зміцнення здоров’я  в 

цілому [6].  

Розробляються  різноманітні 

програми з метою удосконалення 

навчально - тренувального процесу зі 

спортивної аеробіки, як нового виду 

спорту, який за останні декілька років 

досяг певних результатів.   

У зв'язку із специфікою спортивної 

аеробіки для тренування використовують 

наступні вправи: для загального розвитку в 

положенні стоячи, сидячи і лежачи, вправи 

на розтягнення, ходьба, біг, підскоки і 

стрибки. 

Як відомо, в процесі систематичних 

занять фізичною культурою відбуваються 

поступові зміни в організмі: поліпшується 

обмін речовин, діяльність серцево-

судинної і дихальної системи, 

підвищується рівень фізичної 

підготовленості, життєвий тонус, 

працездатність. Регулярні заняття 

сповільнюють процес старіння м’язової 

тканини, сприяють збереженню сили, 

гнучкості і краси тіла, поліпшують поставу 

та ходу, стабілізують кров’яний тиск, 

пульс, попереджують відкладення солей у 

суглобах, допомагають організму 

справлятися з перенапругою і стресами, а 

також значно покращується  загальна 

фізична підготовленість. В результаті 

підвищення не специфічного імунітету, 

підвищується і стійкість до простудних 

захворювань. 

 Оздоровчий і профілактичний 

ефект аеробіки нерозривно пов’язаний з 

підвищеною фізичною активністю, 

посиленням функції опорно-рухового 

апарату, активізацією обміну речовин. 

У зв’язку з цим багато досліджень 

присвячено розробці методик організації 

занять різними видами аеробіки. В них 

деякі автори за основу підбору змісту 

заняття беруть індивідуальні особливості 

окремої людини, або ті мотиваційні 

потреби, що привели студента до рухової 

активності. Інші вивчають особливості 

впливу різних видів аеробіки на організм 

студентів. Окремі автори приділяють 

багато уваги комплексному використанню 
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засобів оздоровчої масової фізичної 

культури у фітнес – тренуванні [2]. 

Слід зазначити, що домінантний 

компонент всіх занять - це ритм. Звуковий 

ритм позитивно впливає на психічну сферу 

людини. Єднання ритму рухів та ритму 

музики сприяє великому емоційному та 

м’язовому задоволенню. Музика підказує 

рухи, а рух у свою чергу, допомагає 

зрозуміти музику та виразно передати її 

через створення музично-ритмічного 

образу. Саме у таких рухах зливаються 

тіло і дух [7]. 

Задоволення від ритмічних рухів та 

вправ супроводжується значними 

фізіологічними змінами в організмі, 

поліпшенням дихання, кровообігу серцево-

судинної системи. Такі заняття збуджують 

нервову систему і пов’язані з 

інтелектуальними та вольовими 

процесами. Заняття аеробікою сприяють 

корекції фігури, постави, розвитку 

фізичних якостей молоді. За допомогою 

ритмічних вправ можна корегувати фізичні 

й психічні вади (м’язову в’ялість, 

викривлення хребта, надмірне збудження, 

перевтомлення та ін.). Як наслідок, зростає 

фізична  працездатність та знижуються 

захворювання. Фітнес-аеробіку необхідно 

розглядати як один з ефективних засобів 

фізичного виховання підлітків та 

студентської молоді, що забезпечує 

різнобічний вплив на організм, сприяє 

формуванню стійкого інтересу до 

систематичного використання засобів 

фізичної культури і спорту з метою 

саморозвитку та самовдосконалення [3]. 

Використовуючи аеробіку як засіб 

підвищення функціональної та фізичної 

підготовленості, необхідно враховувати 

рівень прояву інтересу студентів до занять.  

Умови, створені для кожного 

студента в групі: затишні дзеркальні зали з 

паркетною підлогою, наявність 

необхідного обладнання (степ-платформи, 

фітболи, гантелі різної ваги, гімнастичні 

килимки, аудіотехніка) покращують 

ефективність занять аеробікою.  Від того, 

наскільки сприятливо складаються 

взаємини «викладач-студент», «студент-

студент», залежить успіх у навчальному 

процесі, дієвість та глибина впливу 

викладача на його вихованців [8]. 

Важливо, щоб заняття проходили у 

емоційно підвищеному стані, із 

застосуванням групового та 

індивідуального методу організації. 

Складаючи плани занять, необхідно 

оптимізувати співвідношення обсягу та 

інтенсивності основних і допоміжних 

тренувальних вправ та часу.  

Будь-яке заняття складається із 

трьох частин: підготовча, основна 

(танцювальна та силова частини), 

заключна. Незалежно від виду заняття 

(базова аеробіка, степ, фітбол-аеробіка та 

інші) показники пульсу студентів не 

повинні перевищувати 60-80% від 

максимальної ЧСС, яка визначається за 

формулою: [220-вік]. Зону тренувального 

пульсу, яка є індивідуальною для кожного 

студента, визначають за допомогою 

формули Карвонена: ЧСС= [{(220-вік)-

ЧССспок.} х 0,6 або 0,8] + ЧССспок.. Саме 

такі показники ЧСС та обов’язковий 

контроль впродовж всього заняття, 

сприятимуть покращенню роботи усіх 

органів та систем організму, впливаючи на 

підвищення функціональної та фізичної 

підготовленості [ 8, 9]. 

Висновок. Отже, один з найбільш 

ефективних шляхів підвищення 

функціонального стану організму та 

фізичної підготовленості студентів є 

застосування аеробіки, яка в свою чергу є 

найкращою альтернативою кросам і здатна 

якісно та без зайвого стресу на організм, 

підвищити рівень функціональної та 

фізичної підготовленості, сформувати 

стійкий усвідомлений інтерес до фізичного 

виховання, позитивно впливати на 

соматичний стан здоров’я та сприяти 

удосконаленню фізичних якостей молоді. 

Заняття аеробікою стимулює 

студентів до засвоєння цінностей фізичної 

культури і спорту та їх застосування для 

підвищення особистої культури. 

Перспективи подальших 

досліджень передбачають розробку 

оздоровчих програм з фітнес-аеробіки та 

застосування їх у процесі фізичного 

виховання студентів. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 

ВЫСШИХ МЕДИЦИНСКИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ 

 

Шоханов О.С., Бартош К.А.,  

Петрук Ю.Н. 

КВУЗ «Житомирский институт 

медсестринства» 

Резюме. В статье рассмотрено 

использование аэробики как современной 

альтернативы существующим средствам 

физического воспитания студенческой 

молодежи. Определена особенность влияния 

фитнес-аэробики на повышение 

функциональной и физической 

подготовленности студентов ВМУЗ. Дана 

рекомендации относительно повышения 

мотивационной составляющей учебного 

процесса и расчѐта зоны тренировочного 

пульса во время проведения занятий. 

Ключевые слова: аэробика, фитнес, 

альтернативный путь, функциональная и 

физическая подготовленность, средство 

оздоровления студенческой молодежи. 

THE WAYS OF IMPROVING 

FUNCTIONAL AND FITNESS TRAINING 

OF MEDICAL STUDENTS IN HIGHER 

MEDICAL EDUCATIONAL 

ESTABLISHMENTS 

 

Shohanow O.S., Bartosh K.A., 

Petruk Ju.M. 

Zhytomyr Nursing Institute 

 

Summary. The article deals with the 

usage of aerobics as the modern alternative to 

existing ways of physical training of students. 

The special  influence of fitness aerobics on 

improving functional and fitness training of 

medical students in higher educational 

establishments is determined. The 

recommendations as for the motivational part of 

education are made. The calculations of the 

heart rate zone during aerobic exercises are 

made. 

 

Key words: aerobics, fitness, an 

alternative way, functional and fitness training, a 

way of students’ recreation. 
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