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НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В МЕДСЕСТРИНСТВІ 
 

УДК 377.36:001.89 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ У СИСТЕМІ 
ПІДГОТОВКИ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ 

 
Біленька Н.В. 

КВНЗ «Бердичівський медичний коледж» 
Житомирської обласної ради 

Крикус О.Ю. 
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 

 
ORGANIZATION AND PROVIDING RESEARCH WORK WHILE TRAINING 

MEDICAL SPECIALISTS 
 

N. Bilenka 
MHEI «Berdychiv Medical College» 

О. Krykus 
Vinnitsa National Medical University named after N. I. Pirogov 

 
Abstract: Education combines the process of education and education and is the basis of intellectual, 

cultural, spiritual, social and economic development of society and the state. The development of education 
in Ukraine is based on new progressive concepts, modern technologies and scientific and methodological 
achievements. The school of the future envisages productive and transformative activity of teachers on the 
basis of new ideas, approaches and technologies and the possibility of creating their own, new technology. 
The priority direction of forming a qualitative level of education is to attract students to research work. The 
need to master students by methods of scientific activity and scientific knowledge is due to the fact that, in 
parallel with the global integration of society, the amount of scientific information is constantly increasing, 
innovative teaching technologies are being implemented.  

Keywords: research work of students, competence, professional activity. 
 

Актуальність проблеми 
Освіта поєднує в собі процес навчання та 

виховання  і є основою інтелектуального, 
культурного, духовного, соціального та 
економічного розвитку суспільства й держави. 
Розвиток освіти в Україні здійснюється на 
основі нових прогресивних концепцій, 
сучасних технологій та науково-методичних 
досягнень. Школа майбутнього передбачає 
продуктивно-перетворюючу діяльність 
педагогів на основі нових ідей, підходів і 
технологій та можливості створення власної, 
нової технології [2]. Пріоритетним напрямом 
формування якісного рівня освіти є залучення 
студентів до науково-дослідної роботи. 
Науково-дослідна робота (НДРС) спрямована 
на розвиток стійкого інтересу до самоосвіти, 
саморозвитку, самовираження, сприяє 
взаємозв’язку досліджень та практики.  

Мета дослідження – дослідження 
значення НДРС у системі вищої освіти, 
зокрема, в системі підготовки молодших 
медичних спеціалістів. 

Матеріали та методи дослідження 
Для досягнення поставленої мети 

використано методи системного підходу та 
контент-аналіз джерел інформації. 

Результати та їх обговорення 
Мета НДРС вищих медичних 

навчальних закладів – систематизувати та 
поглибити знання з клінічної медицини, 
допомогти оволодіти методикою наукових 
досліджень на відповідному рівні, розвинути 
навички самостійної роботи, виховувати 
творче, креативне мислення, здатність 
застосовувати знання у практичних ситуаціях 
[5]. 

НДРС поєднує напрями: науково-
дослідницька робота студентів у навчальному 
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процесі та науково-дослідна робота студентів 
у позанавчальний період [5].  

НДРС сприяє розвитку повноцінної 
наукової діяльності, формує новизну 
мислення. Студент розвиває такі якості, як 
творче мислення, самовдосконалення, 
відповідальність, уміння відстоювати власну 
точку зору, здатність швидко адаптуватись у 
нестандартних умовах, раціонально 
розподіляти та організувати роботу, 
усвідомлює можливість застосування своїх 
знань в сфері професійної діяльності.   

У КВНЗ «Бердичівський медичний 
коледж» Житомирської обласної ради науково-
дослідною роботою  активно займаються 
студенти творчої групи з внутрішньої 
медицини. Засідання творчої групи 
проводяться з використанням. сучасних 
активних методик, інноваційних технологій: 

 - особистісно-орієнтована технологія 
навчання; 

 - технологія формування творчої 
особистості; 

 - технологія навчання як дослідження; 
 - нові інформаційні технології (HIT) 

навчання; 
 - проблемне навчання; 
 - метод проектів. 
Студенти – гуртківці, які займаються 

НДР, щорічно з метою пропаганди здорового 
способу життя проводять соцопитування серед 
мешканців міста Бердичева та 
розповсюджують брошури  на теми: 
«Профілактика туберкульозу», «Профілактика 
ускладнень цукрового діабету», «Здоровий сон 
– запорука довголіття», «Профілактика 
захворювань серцево-судинної системи», 
«Основи здорового способу життя», «Спорт – 
це здоров’я»; проводять бесіди серед учнів 
старших класів шкіл міста на теми: «Молодь 
обирає здоров’я», «Молодь проти СНІДу», 
«Хочеш бути здоровим – будь!». 

Під час проведення  науково-
теоретичних та науково-практичних 
конференцій студенти, які виконали НДР, 
мають можливість виступити зі своєю 
роботою. Виступи учасників конференцій 
завжди супроводжуються використанням 
сучасних комп’ютерних мультимедійних 
технологій. Готуючись до участі у 
конференціях, студенти набувають навичок та 
вмінь пошуку, збирання наукового матеріалу, 

систематизування та проведення аналізу, 
узагальнення та прийняття рішень [5]. 

Система науково-дослідної роботи 
повинна бути спрямована на формування 
особистості медичного працівника, який, 
використовуючи набуті проектувальні, 
адаптаційні, організаційні, мотиваційні, 
комунікативні, пізнавальні уміння, підвищить 
свою конкурентоспроможність на ринку праці. 

НДР повинна починатись з перших днів 
навчання студента у ВНЗ і проводитись 
безперервно. Студента потрібно зацікавити, 
організувати і націлити на кінцевий результат, 
налаштувати на пошук оптимальних шляхів 
вирішення тієї чи іншої проблеми.  НДРС 
неможлива без співробітництва викладача і 
студента. Завдання кожного педагога – завжди 
бути наставником, який вміє надихати на 
творчий пошук.  

 Теми НДРС можуть бути 
різноманітними. Наприклад, перелік НДРС з 
внутрішньої медицини: 

1. «Коморбідні стани в клініці 
внутрішніх хвороб». 

2. «Раннє виявлення синдрому хронічної 
втоми у студентської молоді». 

3.«Профілактика гіпертонічної 
хвороби». 

4. «Раннє виявлення факторів ризику 
виникнення ішемічної хвороби серця». 

5. «Гепатолієнальний синдром в 
гастроентерологічній практиці». 

6. «Сучасні аспекти діагностики та 
лікування алергійних захворювань». 

7. «Зміна тривалості та якості сну – 
основний фактор підвищення рівня 
психосоматичних захворювань». 

8. «Профілактика ускладнень цукрового 
діабету».  

9. «Сучасні принципи діагностики та 
лікування хронічних обструктивних 
захворювань легень». 

10. «Психосоматичні розлади як чинник 
розвитку бронхіальної астми». 

11. «Туберкульоз та його наслідки». 
12. «Альтернативний підхід до ожиріння 

як фактору, що призводить до інвалідизації 
населення працездатного віку». 

НДРС спрямована на вдосконалення 
професійних навичок та формування творчої 
ініціативи, сприяє підготовці медичних 
спеціалістів сучасної формації. Студенти самі 
вибирають теми своїх досліджень, шукають, 
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опрацьовують та аналізують інформацію з 
різних джерел, роблять висновки та прогнози. 
Під час виконання НДРС  формуються 
навички комплексного багаторівневого 
бачення проблеми, міжособистісної взаємодії, 
вміння виявляти, ставити та вирішувати 
проблеми, вміння спілкуватися з людьми, 
здатність бути критичним і самокритичним. 

В КВНЗ «Бердичівський медичний 
коледж» щороку проходить захист НДРС. 
Студенти, які претендують на диплом з 
відзнакою на протязі визначеного періоду часу 
проводять науково-дослідну роботу за 
обраною темою, ретельно аналізують зібраний 
матеріал, під керівництвом викладача роблять 
висновки і презентують свою роботу на 
конкурсі НДРС. Внаслідок проведеної роботи 
були створені: навчально-пізнавальні альбоми, 
проекти, реферати, доповіді, картотека 
відеофільмів, презентацій. 

Значення НДРС: 
- студенти оволодівають навичками 

планування, спостереження, 
експериментування, аналізу, роблять 
висновки; 

- формуються риси творчої та 
пізнавальної діяльності; 

- студенти розвивають та 
вдосконалюють професійні вміння, 
професійно-комунікативні якості; 

- проводиться профорієнтаційна робота; 
- проводиться санітарно-просвітницька 

робота; 

- формується культура поведінки 
медичного працівника; 

- у студентів формуються загальні та 
фахові компетентності, що є необхідною 
умовою розвитку прогресивного суспільства; 

- відбувається формування 
конкурентоспроможних та 
висококваліфікованих фахівців міжнародного 
рівня; 

- впроваджуються інноваційні 
технології; 

- формується мотивація до 
систематичного оновлення своїх знань та 
адаптація до конкретних умов професійної 
діяльності; 

- НДРС сприяє створенню позитивного 
іміджу серед студентів та викладачів, сприяє 
вдосконаленню навчального процесу з 
врахуванням актуальних проблем практичної 
медицини; 

- НДРС демонструє значущість вищої 
освіти. 

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Отже, науково-дослідна робота 
студентів у ВМНЗ  неможлива без творчого 
самовизначення, самовдосконалення, 
саморозвитку кожного учасника навчального 
процесу. НДРС – це складова частина 
професійного розвитку, формування 
свідомого, конкурентоспроможного 
спеціаліста. Адже якісна освіта – головний 
чинник успішності, ефективності реформ в 
різних галузях, особливо, на сучасному етапі 
розвитку нашого суспільства. 
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Резюме: У статті дається характеристика науково-дослідної роботи студентів ВМНЗ I-II  

рівнів акредитації, висвітлене значення НДРС у системі вищої освіти, зокрема, в системі підготовки 
медичних спеціалістів. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДХОДУ 

 
Матвійчук А.О. 
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PROVIDING QUALITY OF EDUCATIONAL ACTIVITY 

BASED ON INNOVATIVE APPROACH 
 

Matviychuk A.O. 
MHEI "Zhytomyr Medical Institute" 

Zhytomyr Regional Council 
 
Abstract. The current socio-economic situation is characterizing by the fact that different circle of 

activity, including education, are developing fastly through the introduction of different innovations. The 
process of innovations is novelty of modern education, has a number of properties, which derive from the 
peculiarities of the educational process as a whole and individual educational systems that are the targets of 
innovative transformations in each particular case. 

The innovations are some novation in a particular field of science and a pedagogical innovation is a 
process of formation, dissemination and use of new means, methods and forms for the development of those 
education problems that are solved by other methods of the present. The socio-economic transformations 
condition the innovative directions of pedagogical activity. These transformations require renovation 
education, the introduction and desire of teachers to use new technologies and better teaching. 

The aim of this work is theoretical reasoning and monitoring of implementation system quality 
education on the basis of an innovation approach at The Medical University. 

Conclusions: 
The introductions of an innovation approach to educational activities will provide the development of 

strategies and tactics of the educational process and activities that will help effectively to provide and make 
it easier the provision of educational information for students. In addition, the methodological unit of the 
innovation management can become an active mean for evaluation, reasoning and designing modernization 
of education in Ukraine, which is a characteristic feature of the present. 

In addition of the process of innovation in education (methods, forms, educational technology etc.) is 
necessary provision their introduction, assimilation and further support. So, perspectives of further studies 
in this direction are development of system of innovation processes in the field of educations and managing 
them in general. 

Key words: education, educational process, training, innovation, innovative approach. 
Актуальність проблеми: Сучасна 

соціально-економічна ситуація 
характеризується тим, що різні сфери людської 
діяльності, в тому числі й освітня, стрімко 
розвиваються за рахунок упровадження 
різноманітних інновацій. Інноваційний процес, 
будучи новинкою сучасної освіти, має  ряд 
властивостей, які виникають з особливостей 
процесу освітньої діяльності в цілому і 
окремих гілок освіти, які є об’єктами 
інноваційних перетворень. Адже нові вимоги 
до вищої освіти в умовах суспільного 
реформування, критичний розгляд якості 
роботи педагогічного колективу ВНЗ 

зумовлює необхідність нового підходу до 
структури, організації, форм, змісту і методик 
вдосконалення педагогічної майстерності 
викладачів[2]. 

Інновації, як відомо - це нововведення в 
конкретній галузі науки, а педагогічна 
інновація - це процес введення, поширення й 
застосування у практиці нових засобів, 
методик і форм (нововведень) для розвитку 
тих педагогічних проблем, які розв’язували 
іншими методами до сьогодні. Інноваційну 
спрямованість педагогічної діяльності 
обумовлюють економічно-соціальні 
перетворення, які потребують удосконаленої 



 

	
МАГІСТР	МЕДСЕСТРИНСТВА	№	1	(19)	2018	

	12 

освіти, введення та прагнення викладачів до 
використання новітніх технологій та кращого 
викладу освітнього матеріалу[3]. 

Мета дослідження: Здійснити 
теоретичний аналіз та моніторинг системи 
забезпечення якості освітньої діяльності на 
основі інноваційного підходу у ВМНЗ. 

Тактичні напрями введення інновацій у 
галузі освітньої діяльності розкриті в законах 
України "Про освіту" (1996) та "Про 
інноваційну діяльність" (2002), Національній 
доктрині розвитку освіти України у XXI 
столітті (2002), Положенні про порядок 
здійснення інноваційної освітньої діяльності 
(2012). Проте, механізми реалізації в 
практичній діяльності  цих нормативно-
правових актів недостатньо розроблені, що, 
зазвичай, призводить до непорозумінь в 
організації інноваційної діяльності навчальних 
закладів, упровадженні інноваційно-
педагогічних ініціатив та малоефективності 
нововведень[1. Ст. 5-6]. Грунтуючись на 
визначення «інновацій» згідно із Законом 
України «Про інноваційну діяльність» [4], 
«інновації у сфері освіти або освітні інновації» 
можна трактувати як новостворені 
(застосовані) і (або) удосконалені 
конкурентоспроможні послуги, технології або  
продукція, а також технічно-організаційні 
рішення різного характеру, що значно 
покращують якість, ефективність та 
результативність навчально-виховного 
процесу. При цьому, основними елементами 
«освітньої інновації» є її носій (творча 
особистість), який має певну інноваційну ідею 
(ядро інновації) та проводить інноваційний 
експеримент (джерело інновації); споживач 
інновації - група студентів, слухачів (які 
отримують знання з певного напрямку); а 
також інституції, що використовуються для 
упровадження інноваційних технологій у 
навчальний процес вищого навчального 
закладу. Основними характерними рисами, що 
відображають її як специфічну категорію, є: 

 цілеспрямовані зміни, які вносять у 
сферу освіти нові стабільні елементи 
(нововведення), що викликають її перехід з 
одного якісного стану до іншого; тобто не 
будь-які зміни в освіті є інновації, а лише ті, 
що провокують зміни цілей і результатів 
освіти (через її зміст) та зміну способів їх 
досягнення (через форми, характер та 
організацію навчального процесу) ; 

 наявність специфічних 
особливостей, що пов’язані із соціально-
психологічними та іншими аспектами 
педагогічної діяльності; 

 інноваційні зміни можуть 
ініціюватися на будь-якому з рівнів освітньої 
системи (вчителем, учнем, керівництвом 
окремої освітньої установи, державними і 
місцевими органами управління освітою та 
самоврядування в галузі освіти); 

 інноваційні зміни повинні 
здійснюватися в діяльності та мисленні всіх 
учасників освітньою процесу; 

 інноваційні процеси у сфері освіти 
повинні бути безперервними та спрямованими 
на постійне покращання існуючої системи ; 

 задля забезпечення процесу 
постійного інноваційного оновлення освітньої 
сфери необхідно впроваджувати відповідні 
механізми управління якістю освіти; 

 ефективність впровадження певної 
інновації значною мірою залежить від рівня 
сприйнятливості до інноваційних змін системи 
(яка впроваджує інновацію) та наявністю в неї 
реальних можливостей здійснення 
(впровадження) інновації [3]. 

Інноваційний підхід заснований на 
вмінні установи швидко реагувати на новий 
стан, який впроваджується зовнішнім 
середовищем. Це стосується нових технічних 
рішень, нововведень, неухильного відношення 
навчального закладу до навчального процесу, 
для найкращого задоволення потреб студентів 
та викладачів. Запорука благополучного 
функціонування будь-якої установи полягає в 
тому, що вона має випереджати технічний 
прогрес, а не бути на рівні з ним. Для 
впровадження будь якої інноватики потрібно 
провести системний розгляд організації, для 
того щоб дізнатись можливості навчального 
закладу до ввведеня в практику будь якого 
нововведення. Процес аналізу при 
інноваційному підході дуже складний і 
охоплює всі стадії життєвого циклу.   
Розглянемо ці стадії. 

1. Аналіз можливості проведення 
науково-дослідних і дослідно-
конструкторських  робіт.   

2. Аналіз можливості впровадження у 
організацію результатів науково-дослідних і 
дослідно-конструкторських робіт.   

3. Аналіз можливості виведення нового 
продукту.  [5].  
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Серед інтерактивних методів, форм і 
прийомів, що найчастіше використовуються в 
навчальній роботі ВНЗ, слід назвати такі:  

 аналіз помилок; колізій(суперечність, 
зіткнення протилежних сил, інтересів, 
переконань, мотивів, поглядів, прагнень, 
джерел конфліктів та формування 
протистоянь.), казусів;  

 аудіовізуальний метод навчання;  
 брейнстормінг, «мозковий штурм» ( 

Популярний метод висування творчих ідей у 
процесі розв'язування наукової чи технічної 
проблеми, сеанси якого стимулюють творче 
мислення [7]. 

  «Дерево рішень»(Один з  методів 
автоматичного аналізу величезних масивів 
данних.) ;  

 дискусія із запрошенням фахівців;  
 ділова (рольова) гра (студенти 

перебувають у різних ролях);  
 коментування, оцінка (або самооцінка) 

дій учасників;  
 майстер-класи (метод навчання та 

конкретне заняття із вдосконалення 
практичної майстерності, що проводиться 
фахівцем в певній галузі творчої діяльності 
для осіб, які, зазвичай, вже досягли 
достатнього рівня професіоналізму в цій сфері 
діяльності);  

 метод аналізу і діагностики ситуації; 
  метод інтерв’ю (інтерв’ювання)( метод 

збору інформації, що ґрунтується на 
вербальній взаємодії між інтерв'юером і 
респондентом з метою одержання даних, які 
цікавлять дослідника. Це метод формування і 
відпрацювання практичних навичок 
спілкування майбутнього правника з 
пацієнтом, який найчастіше реалізується у 
формі бесіди.) 

 метод моделювання 
 проблемний (проблемно- пошуковий) 

метод;  
 публічний виступ;  
 робота в малих группах 
 тренінги ( загальні та індивідуальні)  
 дистанційне навчання 
 онлайн-семінари 
 метод проектів (проектна діяльність 

передбачає роботу в колективі. Великий 
інформаційний і технологічний обсяг багатьох 
проектів примушує учнів об'єднуватися у 
групи[6] тощо. ) 

Сучасні системи інтерактивного 
навчання доцільно розглядати як комплекси 
певним чином впорядкованих технологій, що 
мають відповідну специфіку та логіку [8]. 
Наприклад, інтерактивна система з викладання 
може включати такі блоки, як:  

 компетентнісний підхід до вивчення і 
викладання  (метод сократівського діалогу);  

 «технологія продуктивної діяльності 
інтелекту», курс підвищення креативної 
компетентності;  

 збірник статей і методичних матеріалів 
«Використання інтерактивних методів у 
викладанні наук»;    

 можливі запитання для рольового та 
ділового зворотнього зв’язку (загальна 
інформація, підготовка і методичні 
рекомендації з проведення заняття, форма 
оцінки); 

  інтерактивні методи навчання; малі 
групи,її правила та як організовується мала 
група;  

 оволодіння професійними навичками 
(інтерактивні методики навчання); зворотній 
зв’язок, практичні поради;  

 розробка та використання рольових 
ігор; 

  робота у «клініках» тощо[8]. 
Забезпечення студентами здобуття 

освіти, також, виконується у зв’язку 
«викладач-студент», за безпосередньою 
участю кафедри, онлайн-комунікації та 
науково-осітнє середовище, інформаційні  
центри, лабораторії та бібліотека  інституту, 
для наповнення якісними ресурсами.  

Висновки: Впровадження інноваційного 
підходу в освітню діяльність надасть 
можливість розробити стратегії та тактики 
освітнього процесу та діяльності, які 
допоможуть ефективно надавати та полегшити 
надання освітньої інформації студентам. Крім 
того, методологічний апарат інноваційного 
менеджменту може стати діючим засобом 
розглядання, обґрунтування і створення 
проектів модернізації освіти в Україні, що є 
характерною рисою теперішнього часу. 

Окрім процесу розроблення інновацій в 
освіті (методики, форми, педагогічної 
технології тощо) необхідно забезпечення їх 
впровадження, засвоєння та подальшого 
супроводження. Отже, перспективами 
подальших вивчень у даному напрямку є 
розробка система введення інноваційних 
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процесів у сфері освіти та управління ними загалом. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДХОДУ 
 

Матвійчук А.О. 
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» 

Житомирської обласної ради 
 
Резюме. Сучасна соціально-економічна ситуація характеризується тим, що різні сфери 

людської діяльності, в тому числі й освітня, стрімко розвиваються за рахунок упровадження 
різноманітних інновацій. Інноваційний процес, будучи новинкою сучасної освіти, має  ряд 
властивостей, які виникають з особливостей процесу освітньої діяльності в цілому і окремих гілок 
освіти, які є об’єктами інноваційних перетворень[2]. 

Інновації, як відомо - це нововведення в конкретній галузі науки, а педагогічна інновація - це 
процес введення, поширення й застосування у практиці нових засобів, методик і форм (нововведень) 
для розвитку тих педагогічних проблем, які розв’язували іншими методами до сьогодні. Інноваційну 
спрямованість педагогічної діяльності обумовлюють економічно-соціальні перетворення, які 
потребують удосконаленої освіти, введення та прагнення викладачів до використання новітніх 
технологій та кращого викладу матеріалу[3]. 

Метою роботи є теоретично обґрунтувати та провести моніторинг системи забезпечення 
якісної освіти на основі інноваційного підходу у ВМНЗ. 

Висновки: Впровадження інноваційного підходу в освітню діяльність надасть можливість 
розробити стратегії та тактики освітнього процесу та діяльності, які допоможуть ефективно 
надавати та полегшити надання освітньої інформації студентам. Крім того, методологічний 
апарат інноваційного менеджменту може стати діючим засобом розглядання, обґрунтування і 
створення проектів модернізації освіти в Україні, що є характерною рисою теперішнього часу. 

Окрім процесу розроблення інновацій в освіті (методики, форми, педагогічної технології 
тощо) необхідно забезпечення їх впровадження, засвоєння та подальшого супроводження. Отже, 
перспективами подальших вивчень у даному напрямку є розробка система введення інноваційних 
процесів у сфері освіти та управління ними загалом. 

Ключові слова: освіта, освітній процес,навчання, інновація, інноваційний підхід. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА 

 
Матвийчук А.А. 

КВУЗ «Житомирский медицинский институт» 
Житомирского областного сонета 

 
Реюме. Современная социально-экономическая ситуация характеризуется тем, что 

различные сферы человеческой деятельности, в том числе и образовательная, стремительно 
развиваются за счет внедрения различных инноваций. Инновационный процесс, будучи новинкой 
современного образования, имеет ряд свойств, которые вытекают из особенностей процесса 
образовательной деятельности в целом и отдельных систем образования, которые являются 
объектами инновационных преобразований в каждом конкретном случае [2]. 

Инновации, как известно - это определенные новшества в определенной конкретной области 
науки, а инновация педагогическая - это процесс становления, распространения и использования 
новых средств, методов и форм (нововведений) для развития тех педагогических проблем, которые 
до сих пор решали по-другому. Инновационную направленность педагогической деятельности 
обусловливают социально-экономические преобразования, которые требуют соответствующего 
обновления образовательной политики, стремление учителей к освоению и применению 
педагогических новинок, конкуренция общеобразовательных учреждений [3].  

Целью работы является теоретически обосновать и провести мониторинг системы 
обеспечения качественного образования на основе инновационного подхода в ВМУВ. 

Выводы: Внедрение инновационного подхода в образовательную деятельность позволит 
разработать стратегии и тактики образовательного процесса и деятельности, которые помогут 
эффективно предоставлять и облегчить предоставление образовательной информации студентам. 
Кроме того, методологический аппарат инновационного менеджмента может стать действенным 
средством анализа, обоснования и проектирования модернизации образования в Украине, что 
является характерной чертой современности. 

Кроме процесса разработки инноваций в образовании (методики, формы, педагогической 
технологии и т.д.) необходимо обеспечение их внедрения, освоения и дальнейшего сопровождения. 

Итак, перспективами дальнейших изучений в данном направлении является разработка 
система ввода инновационных процессов в сфере образования и управления ими в целом. 

Ключевые слова: образование, образовательный процесс, обучение, инновация, инновационный 
подход. 
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УДК 159.97:614.253.52(045) 
 

ОСОБЛИВОСТІ СИНДРОМУ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ У МЕДИЧНИХ СЕСТЕР 
 

Петраченко В.С., Свиридюк В.З. 
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» 

 Житомирської обласної ради 

 
FEATURES OF BURNOUT SYNDROME IN NURSES 

 
Petrachenko V.S., Sviridyuk V.Z. 
MHEI "Zhytomyr Medical Institute"  

Zhytomyr Regional Council 
 

Abstract. Emotional burn out syndrome is a common risk factor and predecessor of a number of 
psychosomatic ailments. 

The purpose of the study is to investigate the prevalence of the tmotional burn out syndrome  in nurses. 
To achieve the goal, a sociological study using a specially designed questionnaire was used. The 

questionnaire allows you to measure the degree of manifestations of the emotional burn out syndrome in 5 
components (scales): "Disappointment", "Irritation", "Exhaustion", "Psychosomatic discomfort" and 
"Formation of dependence". 

170 nurses of different ages, different educational and qualification levels were questioned. Among them: 
40 students 30 medical sisters bachelors, 20 masters deegre in nursing and 80 practicing nurses. 

Results In nurses, mild and moderate manifestations of the emotional burn out syndrome are revealed on 
individual scales. No syndrome manifestations were observed on a scale. "Formation of Dependence".  

Between age, work experience and the severity of the emotional burn out syndrome there is an inverse 
middle correlation relationship. Thus, the coefficient of linear correlation between the level of emotional burn 
out and the age of nurses is R = -0.64 ± 0.03 units. The coefficient of linear correlation between the level of 
emotional burn out and work experience is R = - 0.66 ± 0.03 units. 

Conclusions Nurses are a vulnerable contributor to the emotional burn out syndrome. The younger 
nurses are more sensitive to the emotional burn out syndrome. Conversely, older nurses were better adapted to 
the profession. Formation of alcohol dependence is not typical for nurses, young or advanced. 

Key words: nurses, emotional burn out syndrome. 
 

Актуальність проблеми. Стрімкий темп 
наукового-технічного прогресу, впровадження у 
виробництво і побут сучасних комп'ютерних 
технологій, урбанізація, економічні катаклізми, 
міжнародний тероризм, політична 
нестабільність, прояви регіонального 
сепаратизму, агресія з боку Російської Федерації 
в Криму і на сході України, анексія Криму, 
окупація Донбасу, високий рівень міграції 
населення та прогресуюче його зубожіння 
спричинили спалах негативних стресових 
ситуацій і соціальної фрустрації в українському 
суспільстві, що має несприятливий вплив на 
стан соматичного і психічного здоровя як 
населення України загалом, так і окремих його 
верств, зокрема медичних сестер [2, 3, 4, 5]. 

Окрім недооцінки суспільством ролі 
медичних сестер в охороні здоров'я, 
особливостями стресогенних ситуацій для них 

поряд із сімейними конфліктами, є низка 
психотравмуючих професійних чинників, що 
призводять до виникнення у них синдрому 
емоційного вигорання як попередника 
постравматичного стресового розладу,  
психосоматичних захворювань та формування 
залежності [3, 4]. 

Жодна країна світу не захищена від 
проблем, пов’язанах з психічними розладами. У 
світі на розлади психіки та поведінки страждає 
від 20 до 30 осіб на 10 тис населення. Серед 
психічних розладів найнебезпечниішими є ті, 
що призводять до суїциду. Самогубство – одна з 
поширених причин смерті серед молоді. 
Кількість самогубств у різних країнах світу 
варіює від 2 до 44 на 100 тис населення. 
Показники суїциду в Європейському регіоні є 
найвищими в масштабах планети і є причиною 
того, що очікувана тривалість життя в 
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Європейському регіоні за останнє десятиліття 
зменшилася на 10 років. В Україні на сьогодні 
1,2 млн жителів потребують психіатричної 
допомоги, що становить 26,6 на 10 тис. 
населення. Починаючи з 1991 р. кількість  
розладів психіки та поведінки зросла в 1,2 раза  
від 22.2 до 26,6 випадків на 10 тис. населення. 
[2, 5] 

Детермінантами психічного здоров'я 
населення є низка біосоціальних чинників, 
таких як: спадковість, стать, вік, бідність, 
безробіття, соціальні і  побутові конфлікти, 
війни і стихійні лиха, соматичні захворювання, 
що супроводжуються стигматизацією або 
дискримінацією (ВІЛ/СНІД, туберкульоз), 
наслідки соматичних та психічних травм, 
особливо військових тощо. [2, 3, 5] 

Загальна поширеність психічних 
захворювань є однаковою для чоловіків і жінок. 
Однак, тривожні і депресивні розлади набагато 
більше поширені серед жінок, у той час як 
порушення, позв’язані зі зловживанням 
психотропними речовинами й антисоціальні 
розлади особистісного плану більш поширені 
серед чоловіків. Соціальні фактори мають 
визначальне значення для гендерних 
розходжень при тривожних розладах. 
Традиційна роль жінки в суспільстві піддає 
жінок більшому стресу і дає менше 
можливостей для зміни стресогенної 
обстановки. Іншою причиною пов’язаних зі 
статтю розходжень у частоті психічних розладів 
є висока поширеність актів статевого і 
побутового насильства, яким частіше 
піддаються жінки. Впродовж життя кожна п’ята 
жінка піддається зґвалтуванню чи спробі 
зґвалтування. Однак чоловіки частіше за жінок 
вчиняють суїциди на грунті побутових 
конфліктів. [9, 10] 

На особливу увагу заслуговують сімейні 
конфлікти як стресогенні чинники. Незважаючи 
на те, що на сьогодні сімейні конфлікти не 
розглядаються як однозначно незадовільне 
явище в житті подружньої пари, а навпаки, 
панує думка, що конфлікти являють собою 
обов’язковий  компонент подружнього життя, у 
тому числі і в щасливому шлюбі. Встановлено, 
що 80–85% сімей мають конфлікти, серед яких у 
15–20% виникають сварки з різних причин.  
Однак конфлікти в успішному чи нещасливому 
шлюбах різняться за своєю сутністю. У 
першому випадку серйозні конфлікти 
виникають нечасто, вони нетривалі і, зазвичай, 

сприяють вирішенню проблем. У нещасливому 
шлюбі   конфлікти – типове явище, що 
поступово набуває деструктивного характеру, і 
врешті-решт приводить до розлучення. В 
Україні розпадається кожний другий шлюб. 
Розлучення вважають одним із деструктивних 
різновидів вирішення сімейних конфліктів. Це – 
не найкращий, але й не найгірший в порівнянні 
із вбивством чи самогубством одного з членів 
подружжя спосіб вирішення сімейного 
конфлікту. [2, 3] 

Відомо, що розлученню передує низка 
психологічних передумов конфліктності 
сімейного життя таких, як: невдоволення станом 
сімейних відносин (майже половина чоловіків 
та третина жінок); надмірна вимогливість до 
партнера по шлюбу – (третина опитаних жінок); 
схильність до конфліктності (третина чоловіків і 
третина жінок); завищення власного авторитету, 
недооцінка ролі партнера, претензії на 
домінуючу роль в сім'ї  замість налагодження 
відносин рівності і партнерства (дві третини 
чоловіків та більше половини жінок). [2, 3] 

Для медичних сестер, як і для всіх інших 
людей психічне, соматичне та соціальне 
благополуччя є важливими складовими життя, 
які тісно пов’язані між собою та залежать одна 
від одної. Медичні сестри відносяться до одного 
із вразливих контингентів щодо стресогенних 
ситуацій як реалізаторів спадкової схильності до 
психічних розладів і захворювань. Встановлено, 
що медичні сестри потребують психологічної 
підтримки вірогідно частіше, ніж пересічні 
жінки відповідного віку інших професій. [6, 7, 8]  

Відомо, що найбільш вразливими щодо 
синдрому емоційного вигорання є молоді 
медичні сестри з наступними психологічними 
особливостями характеру і ставленням до 
роботи: 

1. Педантичний - характеризується 
сумлінністю, зведеною в абсолют, надмірною, 
хворобливою акуратністю, прагненням у будь-
якій справі добитися зразкового результату 
(навіть на школу собі); [3, 4]  

2. Демонстративний - прагнення бути 
першою у всьому, завжди бути на видноті. 
Цьому типу властива висока міра виснаження 
при виконанні навіть щоденної рутинної роботи; 
[3, 4]  

3. Емпатійний - вразливі та занадто 
чутливі молоді медсестри, чуйні, схильні 
сприймати чужий біль як власний. Емпатія і 
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самопожертва в них виражена настільки, що 
межує з патологією, із саморуйнуванням.[3, 4]  

Особливістю стресогенних ситуацій для 
медичних сестер, поряд із сімейними 
конфліктами, є низки психотравмуючих 
професійних чинників, що призводять до 
виникнення синдрому емоційного вигорання. [2, 
3, 6, 7, 8]. 

Умови роботи медичних сестер, які 
сприяють виникненю та формуванню  у них 
синдрому емоційного вигорання: 

- висока відповідальність 
(відповідальність за здоров'я і життя пацієнтів); 

-  постійна готовність до стресу (до 
раптового погіршення  стану здоров'я пацієнтів і 
виникнення у них невідкладних станів); 

-  робота в умовах часового пресингу, 
коли від оперативності, правильності і 
вправності дій при невідкладних станах 
залежить життя пацієнтів;    

-  смерть хворих та все, що з цим 
пов•язане (агонія, клінічна смерть, реанімація, 
біологічна смерть, роздівання і маркування 
трупа, транспортування померлих до моргу 
тощо); 

-  складнощі спілкування хворими, з 
родичами хворих, з лікарями і колегами-
медсестрами;  

- позмінна робота, у тому числі в нічні 
зміни; 

- надмірне фізичне навантаження (24 
години на ногах за відсутності будь-яких засобів 
механізації праці); 

- надмірна загальна завантаженість (25-
30 пацієнтів на одну медсестру, у той час як за 
кордоном, зазвичай приходиться по 5-6 
пацієнтів на одну медсестру); 

- необладнане робоче місце (відсутність 
елементарних зручностей для роботи, 
відпочинку (короткочасної релаксації), прийому 
їжі, особистої гігієни); 

-  пригнічення і деформація естетичних 
смаків (постійний контакт з кровю, сечою, 
калом, блювотинням, харкотинням, 
патологічними віділеннями з порожнин 
організму запального характеру, гнійними 
ранами, виразками, гнояками і висипкою на 
шкірі, які мають огидний запах і відворотний 
вигляд, а також з тими фізіологічними 
відправленнями - зміна білизни, підмивання, 
клізми, катетеризація сечового міхура тощо, які 
людина, зазвичай приховує,  від сторонніх); 

-  необхідність використання спецодягу 
(захисних окулярів, масок, рукавичок, 
спеціального взуття, які утруднють дихання, 
спричиняють надмірне потовиділення та інші 
незручності і відчуття дискомфорту); 

- професійні шкідливості (постійний 
контакт із шкідливими   хімічними речовинами, 
зокрема вдихання випарів дезинфікуючих 
речовин і газів (хлору, озону та інших), 
необхідність багаторазоваго впродовж робочого 
дня миття рук, переодягання та приймання 
гігієнічного душу, робота з електроприладами, 
що є джерелами інтенсивного 
електромагнітного випромінювання тощо);  

- постійний ризик для власного здоров'я 
(контакт з інфекційними хворими, у тому числі, 
ризик інфікування смертельними 
парентеральними вірусними інфекціями: 
ВІЛ/СНІДом, гепатитами В і С, Тоrсh-
інфекціями тощо); 

- високий рівень самовідданості та 
ідеалізму; 

- потреба доказувати свою 
спроможність; 

- невміння сказати «ні»; 
- труднощі з делегуванням 

відповідальності; 
- схильність до самопожертвування [3, 

4,  6, 7, 8] 
В Україні високі вимоги з боку 

суспільства до медсестер поєднуються з 
недостатною оплатою їхньої  праці (зарплата 
медсестри є однією із найнижчих в державі 
серед кваліфікованих працівників). 

Проблема виникнення синдрому 
емоційного вигорання як попередника 
психічних і психосоматичних захворювань, 
зокрема постравматичного стресового  розладу 
у вигляді  формування алкогольної залежності, у 
медичних сестер є актуальною та недостатньо 
вивченою. У звязку з чим, вивченню 
особливостей синдрому емоційного вигорання у 
медичних сестер і присвячене наше 
дослідження. 

Мета дослідження – вивчити особливості 
проявів синдрому емоційного вигорання у 
медичних сестер. 

Для досягнення мети використано 
медико-соціологічне дослідження – 
анкетування медичних сестер за допомогою 
спеціально розробленого  опитувальника  
«Діагностика проявів синдрому емоційного 
вигорання» та кореляційний аналіз проявів 
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синдрому емоційного вигорання реалізований 
стандартним пакетом прикладних програм 
математичної статистики Excel for Windowsхр 

Professional. [1, 3, 4] 
Опитувальник складається з преамбули та 

40 тверджень, оцінку яким дають респонденти.  
Шановні колеги!  
Намиі вивчається проблема емоційного 

вигорання медичних працівників. Просимо 
взяти участь в опитуванні - повідомити про себе 
анкетні дані та визначити наявність ознак 
синдрому емоційного вигорання. Будьте  
щирими, анкета анонімна, жодних посилань на 
вас не може бути, крім того «правильних» чи 
«неправильних», «хороших» чи «поганих» 
відповідей немає.  

При заповненні таблиці уважно 
прочитайте кожен рядок та дайте оцінку 

твердженню, поставивши значок + у 
відповідному стовпчику за наступною 
градацією:   

- ніколи;   
- інколи (не частіше, ніж 1 раз на місяць):  
- нечасто (не частіше, ніж 1 раз на 

тиждень);  
- часто (2-3 рази на тиждень);  
- постійно (кожного дня або через день).  
Дякуємо за співпрацю і бажаємо здоров·я 

і щастя.  Про себе повідомте:  
1. Вік, повних років _________ 
2. Стать: чоловік; жінка.  
3. Освітньо-професійний рівень: 

студент/ка; бакалавр; магістр, практикуюча 
медсестра. 

4. Стаж роботи (для працючих), повних 
років _________ 

 
Назва симптому чи показника 

Оцінка в балах 
0 

ніколи 
1 

інколи 
2 

нечасто 
3 

часто 
4 

пості-
йно 

1. Вам майже нічого не подобається, ви втратили 
інтерес до всього, чим раніше  захоплювались   

     

2. Робота (навчання) не приносить колишнього 
задоволення, відчуття, що я помилився/лась у 
виборі професії  

     

3. Вам немає з ким поговорити про свої проблеми, 
ніхто вас не розуміє 

     

4. Спілкування з колегами (одногрупниками) 
більше не приносить задоволення  

     

5. Ви не задоволені роботою (навчанням) і 
поміняли б їх, якби була така можливість  . 

     

6. Турбує відчуття невдоволення своїм 
матеріальним становищем 

     

7. Турбує відчуття невдоволення своїм 
суспільним положенням 

     

8. Переконаний/на, що результати діяльності 
(навчання чи роботи) не варті тих зусиль, що я 
витрачаю  

     

9. Ви нервуєте (злитесь), коли Вас підганяють      
10. Вас дратують розмови і поведінка близьких 
вам людей (дітей, чоловіка/дружини, батьків) 

     

11. Вас дратують оточуючі: голосна музика і 
розмови людей у громадському транспорті, 
поведінка дітей у громадських місцях тощо 

     

12. Вас дратує те, що Ви забуваєте, куди поклали 
речі  

     

13. Вас дратують неживі предмети: ключі, що не 
підходять до замка, «неслухняна» застібка на 
одежі тощо  

     

14. Вас дратують недолугі телепередачі,  піар 
політиків і артистів 
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15. Вас дратує реклама      
16. Ви легко втрачаєте терпець       
17. Ви не можете зосередитись на будь-чому      
18. Помічаєте, що збільшилась кількість помилок 
в роботі 

     

19. Стали випадати предмети з рук      
20. Відчуття, що вам хронічно бракує часу       
21. Помічаєте погіршення пам'яті      
22. Помічаєте, що втрачаєте почуття гумору      
23. Ви постійно хочете спати      
24. Турбує відчуття втоми      
25. Турбує відчуття, що у вас незвіжий подих, 
(неприємний запах з рота) 

     

26. Турбує печія, відчуття дискомфорту або болі в 
шлунку 

     

27. Стали помічати, що поріділо волося на голові, 
сиплеться лупа, з'явилась рання сивина 

     

28. Стали помічати кровоточивість ясен       
29. Турбують головні болі, головокружіння       
30. Турбують болі внизу живота, болі в попереку,  
чергування закрепів і проносів  

     

31. Ви перестали ходити пішки і користуєтесь 
громадським транспортом навіть на коротких 
відстаннях (1-2 зупинки) 

     

32. Турбує серцебиття, пітливість, відчуття 
«нестачі» повітря при ходьбі, «комля в горлі» 

     

33. Ви не відчуваєте поваги до себе з боку 
оточую-чих, підбір колег по роботі (навчанню) 
невдалий 

     

34. У вас постійні конфлікти на роботі      
35. У вас постійні конфлікти вдома      
36. Ви помічаєте, що стала швидко набирати або 
втрачати масу тіла 

     

37. Ви помічаєте, що стали споживати більше, ніж 
раніше, алкогольних напоїв, стали більше палити 
цигарок та пити кави  

     

38. Вас турбує вранішній кашель, відчуття нудоти 
вранці 

     

39. Вранці у вас немає апетиту, натомість 
хочеться випита пива чи вина  

     

40. Ви не задоволені своїм особистим 
сексуальним життям. 

     

Інтерпретація результатів 
Опитувальник дозволяє вимірювати 

ступінь проявів синдрому емоційного 
вигорання за 5 шкалами: «Розчарування», 
«Роздратування», «Виснаження», 
«Психосоматичний дискомфорт» та 
«Формування залежності».  

1. Шкала «Розчарування» - відображає 
ступінь соціальної фрустрації. Визначається 

сумою балів за відповідями на питання під 
номерами: 1+2+3+4+5+6+7+8. 

2. Шкала «Роздратування» відображає 
втрату інтересу до життя і обридлість 
оточення. Визначається сумою балів за 
відповідями на питання під номерами:  
9+10+11+12+13+14+15+16. 

3. Шкала «Виснаження» виявляє втрату 
життєвої енергії, неможливість концентрації 
уваги. Визначається сумою балів за 
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відповідями на питання під номерами:  
17+18+19+20+21+22+23+24. 

4. Шкала «Психосоматичний 
дискомфорт» відображає інтенсивність і 
переважну локалізацію неприємних 
психосоматичних відчуттів (скарг на здоров'я). 
Визначається сумою балів за відповідями на 
питання під номерами: 
25+26+27+28+29+30+31+32. 

5. Шкала «Формування залежності» 
відображає формування алкогольної 
залежності. Визначається сумою балів за 
відповідями на питання під номерами: 
33+34+35+36+37+38+39+40. 

Показники опитування за спеціальними 
шкалами лежать в межах від 0 до 32 балів. 
Відповідно:  

 0 - 8 – проявів синдрому емоційного 
вигорання немає;  

 9 – 16 – легкий ступінь проявів 
синдрому;  

 17 – 24 – помірний ступінь проявів 
синдрому;  

 25 – 32 – значний ступінь проявів 
синдрому. 

Переважання проявів симптому 
емоційного вигорання за певною шкалою 
відображає також стадію процесу. 
Розчарування, роздратування і виснаження 
належать до преморбідної стадії (стадія 
передхвороби), а психосоматичний дикомфорт 
і формування залежності – до морбідної стадії 
(стадія хвороби, яка формується)    

Інтегральний показник проявів синдрому 
емоційного вигорання  варіює в межах від 0 до 
160 балів. Відповідно:  

від 0 до 40 – відсутність синдрому 
емоційного вигорання; якщо по жодній з 5-и 
спеціальних шкал показник не перевищує 8 
балів;  

41 – 80 – легкий ступінь проявів 
синдрому, якщо по по жодній з 5-и 
спеціальних шкал показник не перевищує 16 
балів;  

81 – 120 – помірний ступінь проявів 
синдрому, якщо по жодній з 5-и спеціальних 
шкал показник не перевищує 24 бали;  

121 – 160 – значний ступінь проявів 
синдрому емоційного вигорання. 

Нами опитано 170 осіб жіночої статі 
різного віку, серед яких було 40 студентів 4-го 
курсу відділення «Сестринська справа», 30 
медсестер-бакалаврів, 20 магістрів 
медсестринства та 80 практикуючих медичних 
сестер із різних закладів охорони здоров'я.  

Всі дослідження виконані з дотриманням 
основних положень GCP  (1996 р.), Конвенції 
Ради Європи про права людини та біомедицину 
(від 4 квітня 1997 р.) та Гельсінської декларації 
Всесвітньої медичної асоціації про етичні 
принципи проведення наукових медичних 
досліджень за участю людини (1964–2000 рр.), 
наказу МОЗ України № 281 від 01.11.2000 р.  

Результати та їх обговорення. Розподіл 
відповідей респондентів на запитання, що 
стосувалися шкали «Розчарування», 
представлено у таблиці 1. 

Таблиця 1. 
Розподіл відповідей респондентів на запитання, що стосувалися шкали 

«Розчарування» 
№ 
тверд-
ження 

Градація 
Ніколи (0) Інколи (1) Нечасто (2) Часто (3) Постійно (4) 
Абс M±m, % Абс M±m, % Абс M±m, % Абс M±m, % Абс M±m, % 

1 0 0,0±0,0 22 12,9±2,6 36 21,2±3,1 71 41,8±3,8 41 24,1±3,3 
2 0 0,0±0,0 22 12,9±2,6 48 28,2±3,4 66 38,8±3,7 34 20,0±3,1 
3 0 0,0±0,0 95 55,9±3,8 34 20,0±3,1 25 14,7±2,7 16 9,4±2,2 
4 0 0,0±0,0 25 14,7±2,7 58 34,1±3,6 39 22,9±3,2 48 28,2±3,4 
5 0 0,0±0,0 34 20,0±3,1 63 37,1±3,7 58 34,1±3,6 15 8,8±2,2 
6 0 0,0±0,0 34 20,0±3,1 66 38,8±3,7 44 25,9±3,4 26 15,3±2,7 
7 0 0,0±0,0 90 52,9±3,8 37 21,8±3,2 27 15,9±2,8 16 9,4±2,2 
8 0 0,0±0,0 39 22,9±3,2 51 30,0±3,5 51 30,0±3,5 29 17,1±2,9 

Разом: 0 0,0±0,0 361 26,5±1,2 393 28,9±1,2 381 28,0±1,2 225 16,5±1,0 
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Прояви синдрому емоційного вигорання 
за шкалою «Розчарування» у медичних сестер 
спостерігалися з майже одинаковою частотою за 
градаціями: «Інколи» (26,5±1,2% випадків), 
«Нечасто» (28,9±1,2% випадків) і «Часто» 
(28,0±1,2% випадків). Натомість, градація 
«Постійно» спостерігалася зі значно меншою 
частотою (16,5±1,0% випадків). Різниця між 
градацією «Постійно» та іншими трьома 
градаціями статистично вірогідна, р<0,05. 
Жодна з опитуваних медичних сестер не 
вказала, що в неї ніколи не спостерігаються 

ознаки синдрому емоційного вигорання за цією 
шкалою. 

Сума балів становить: ∑ = (1 · 361 + 2 · 
393 + 3 · 381 + 4 · 225) = 2862. Середній 
показник за шкалою «Розчарування» складає 
3190/170=16,8 одиниць. Це – помірний ступінь  
розчарування як першої складової синдрому 
емоціного вигорання. 

У таблиці 2 та на діаграмі 1 показано 
розподіл відповідей медичних сестер на питання 
шкали «Розчарування». 

Таблиця 2 
Розподіл відповідей медичних сестер на питання шкали «Розчарування» залежно від освітнього 

рівня опитуваних 
Освітній 
рівень 

Градація 
Ніколи (0) Інколи (1) Нечасто (2) Часто (3) Постійно (4) 
Абс M±m % Абс M±m, % Абс M±m, % Абс M±m, % Абс M±m, % 

4-й курс 0 0,0±0,0 69 21,6±2,3 89 27,8±2,4 93 29,1±2,4 69 21,6±2,3 
Бакалаври 0 0,0±0,0 62 25,8±2,8 69 28,8±2,9 69 28,8±2,9 40 16,7±2,4 
Магістри 0 0,0±0,0 39 24,4±3,4 37 23,1±3,3 61 38,1±3,8 23 14,4±2,7 
Практикуючі 
медсестри 

0 0,0±0,0 191 29,8±1,8 198 30,9±1,8 158 24,7±1,7 93 14,5±1,4 

Разом 0 0,0±0,0 361 26,5±1,2 393 28,9±1,2 381 28,0±1,2 225 16,5±1,0 
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Рис. 1. Питома вага (частка у відсотках) розподілу проявів синдрому емоційного вигорання серед 

різних категорій медичних сестер за шкалою «Розчарування» 
Найбільш розчарованими почуваються 

магістри медсестринства. У них частка проявів 
синдрому емоційного вигорання за градацією 
«Часто» виявилася найбільшою (38,1±3,8% 

випадків). Це свідчить про високий прояв ознак 
соціальної фрустрації у медичних сестер з 
найвищим освітнім рівнем. 
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Аналіз розподілу відповідей респондентів 
на запитання, що стосувалися шкали 
«Роздратування», представлено у таблиці 3. 

Прояви синдрому емоційного вигорання за 
шкалою «Роздратування» у медичних сестер 

спостерігалися з майже одинаковою частотою 
для градацій  «Інколи» (25,1±1,2% випадків), 
«Нечасто» (29,0±1,2%), «Часто» (23,3±1,2%) і 
«Постійно» (22,6±1,2%) випадків.  Різниця 
між цими показниками статистично невірогідна.  

 
Таблиця 3 

Розподіл відповідей респондентів на запитання, що стосувалися шкали 
«Роздратування» 

 
№ 

тверд-
ження 

Градація 
Ніколи (0) Інколи (1) Нечасто (2) Часто (3) Постійно (4) 
Абс M±m, % Абс M±m, % Абс M±m, % Абс M±m, % Абс M±m, % 

9 0 0,0±0,0 56 32,9±3,6 65 38,2±3,7 30 17,6±3,8 19 11.0±3.,1 
10 0 0,0±0,0 54 31,8±3,6 58 34,1±3,6 38 22,4±3,2 20 11,8±2,5 
11 0 0,0±0,0 39 22,9±3,2 25 14,7±2,7 46 27,1±3,4 60 35,3±3,7 
12 0 0,0±0,0 39 22,9±3,2 25 14,7±2,7 33 19,4±3,0 73 42,9±3,8 
13 0 0,0±0,0 54 14,7±2,7 58 34,0±4,7 39 22,9±3,2 19 11.0±3.,1 
14 0 0,0±0,0 20 11,8±2,5 54 31,8±3,6 23 13,5±2,6 73 42,9±3,8 
15 0 0,0±0,0 49 28,8±3,5 61 35,9±3,7 48 28,2±3,4 12 7,1±2,0 
16 0 0,0±0,0 31 18,2±2,9 48 28,2±3,4 60 35,3±3,7 31 18,2±2,9 

Разом: 0 0,0±0,0 342 25,1±1,2 394 29,0±1,2 317 23,3±1,2 307 22,6±1,2 

 
Сума балів: ∑ = 1 · 342 + 2 · 394 + 3 · 317 

+ 4 · 307 = 3309. Середній  показник  за шкалою 
«Роздратування» складає 3309/170=19,5 
одиниць. Це - помірний ступінь проявів 
роздратування як другої складової синдрому 
емоційного вигорання. 

У таблиці 4 та на діаграмі 2 показано 
розподіл відповідей медичних сестер на питання 
шкали «Роздратування» залежно від освітнього 
рівня. 

Таблиця 4. 
Розподіл відповідей медичних сестер на питання шкали  

«Роздратування» залежно від освітнього рівня 
 

   Освітній 
рівень 

Градація 
Ніколи (0) Інколи (1) Нечасто (2) Часто (3) Постійно (4) 
Абс M±m, % Абс M±m, % Абс M±m, % Абс M±m, % Абс M±m, % 

4-й курс 0 0,0±0,0 93 29,1±2,5 75 23,4±2,3 78 24,4±2,3 74 23,1±2,3 
Бакалаври 0 0,0±0,0 59 24,6±2,8 70 29,2±2,9 53 22,1±2,7 58 24,2±2,8 
Магістри 0 0,0±0,0 32 20,0±3,2 51 31,9±3,7 44 27,5±3,5 33 20,6±3,2 

Практик. 0 0,0±0,0 164 25,6±1,7 216 33,8±1,9 164 25,6±1,7 96 15,0±1,4 

Разом 0 0,0±0,0 342 25,1±1,2 394 29,0±1,2 317 23,3±1,2 307 22,6±1,2 
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Рис. 2. Прояви синдрому емоційного вигорання серед різних категорій медичних  
сестер за шкалою «Роздратування» 

Дратуються медичні сестри незалежно від 
освітнього рівня майже з одинаковою частотою. 
Однак, несприятливим є те, що всі чотири 
категорії медичних сестер дратуються досить 
часто і постійно.  

Аналіз розподілу відповідей респондентів 
на запитання, що стосувалися шкали 
«Виснаження», представлено у таблиці 5.  

Таблиця 5 
Розподіл відповідей респондентів на запитання, що стосувалися шкали «Виснаження» 

№ 
тверд-
ження 

Градація 
Ніколи (0) Інколи (1) Нечасто (2) Часто (3) Постійно (4) 
Абс M±m, % Абс M±m, % Абс M±m, % Абс M±m, % Абс M±m, % 

17 0 0,0±0,0 55 32,4±3,6 95 56,0±3,8 20 11,8±2,5 0 0,0±0,0 
18 0 0,0±0,0 64 37,6±3,7 56 32,9±3,6 44 25,9±3,4 6 3,5±1,3 
19 0 0,0±0,0 42 24,7±3,3 74 43,5±3,8 54 31,8±3,6 0 0,0±0,0 
20 0 0,0±0,0 66 38,8±3,7 68 40,0±3,8 22 12,9±2,6 14 8,2±2,1 
21 0 0,0±0,0 44 25,9±3,4 63 37,1±3,7 24 14,1±2,7 39 22,9±3,2 
22 0 0,0±0,0 46 27,1±3,4 60 35,3±3,7 29 17,1±2,9 35 20,6±3,1 
23 0 0,0±0,0 70 41,2±3,8 66 38,8±3,7 17 10,0±2,3 17 10,0±2,3 
24 0 0,0±0,0 113 66,5±3,6 29 17,1±2,9 14 8,2±2,1 14 8,2±2,1 

Разом: 0 0,0±0,0 500 36,8±1,3 511 37,6±1,3 224 16,5±1,0 125 9,2±0,8 
 
Прояви синдрому емоційного вигорання 

за шкалою «Виснаження» у медичних сестер 
найчастіше  спостерігалися за градацією 
«Нечасто» (37,6±1,3%). Найменше проявів 
виснаження спостерігали за градацією 
«Постійно» (9,2±0,8% випадків). Різниця між 
частотами цих градацій статистично вірогідна, 
р<0,01. Градації «Інколи» (36,8±1,3% випадків)  

та «Часто» (16,5±1,0%) також спостерігалися у 
значної кількості опитаних. 

Сума балів:  ∑ = (1 · 500 + 2 · 511 + 3 · 224 
+ 4 · 125) = 2694   Середній показник за 
шкалою «Виснаження» складає 2694/170=15,8 
одиниць. Це - легкий ступінь проявів 
виснаження як третьої складової синдрому 
емоційного вигорання. 
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У таблиці 6 та на діаграмі 3 показано 
розподіл відповідей медичних сестер на питання 

шкали «Виснаження» залежно від освітнього 
рівня. 

Таблиця 6 
Розподіл відповідей медичних сестер на питання шкали «Виснаження» залежно від освітнього 

рівня. 
   Освітній 
рівень 

Градація 
Ніколи (0) Інколи (1) Нечасто (2) Часто (3) Постійно (4) 
Абс M±m, % Абс M±m, % Абс M±m, % Абс M±m, % Абс M±m, % 

4-й курс 0 0,0±0,0 89 27,8±2,5 127 39,7±2,7 54 16,9±2,1 50 15,6±2,0 

Бакалаври 0 0,0±0,0 100 41,7±3,2 86 35,8±3,0 34 14,2±2,2 20 8,3±1,8 

Магістри 0 0,0±0,0 50 31,3±3,7 72 45,0±3,9 28 17,5±3,0 10 6,3±1,9 

Практик. 0 0,0±0,0 292 45,6±2,0 152 23,8±1,7 120 18,8±1,6 76 11,9±1,3 

Разом 0 0,0±0,0 500 36,8±1,3 511 37,6±1,3 224 16,5±1,0 125 9,2±0,8 

Всі чотири групи опитуваних медичних 
сестер виснажуються нечасто. Частка відповідей 
«Часто» і «Постійно» за цією шкалою вірогідно 
нижча, ніж частка «Нечасто» та «Інколи». 

Аналіз розподілу відповідей респондентів 
на запитання, що стосувалися  шкали 
«Психосоматичний дискомфорт», представлено 
у таблиці 7. 

Прояви синдрому емоційного  вигорання 
за цією шкалою у медичних сестер  
спостерігалися найчастіше за градацією 
«Нечасто» (34,4±1,3% випадків). Градації 

«Інколи» і «Часто» відрізнялися від градації 
«Нечасто» незначно, різниця статистично 
невірогідна. Натомість градація «Постійно» 
спостерігався із значно меншою частотою 
(10,1±0,8% випадків). Різниця між градацією 
«Постійно» та рештою  градацій статистично 
вірогідна, р<0,05.    

Сума балів: ∑ = (1 · 431 + 2 · 468 + 3 · 324 
+ 4 · 137) =  2887.  Середнє значення стьановить 
2887/170 = 17,0 одиниць. Це – помірний ступінь 
психосоматичного дискомфорту як четвертої 
складової синдрому емоційного вигорання. 
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Рис. 3.  Частота проявів синдрому емоційного вигорання серед різних категорій медичних сестер за 

шкалою «Виснаження» 
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Таблиця 7 
Розподіл відповідей респондентів на запитання, що стосувалися шкали «Психосоматичний 

дискомфорт» 
     № 
тверд-
ження 

Градація 
Ніколи (0) Інколи (1) Нечасто (2) Часто (3) Постійно (4) 
Абс M±m, % Абс M±m, % Абс M±m, % Абс M±m, % Абс M±m, % 

25 0 0,0±0,0 37 21,8±3,2 51 30,0±3,5 54 31,8±3,8 28 16,5±2,8 
26 0 0,0±0,0 70 41,2±3,8 49 28,8±3,5 36 21,2±3,1 15 8,8±2,2 
27 0 0,0±0,0 51 30,0±3,5 66 38,8±3,7 39 22,9±3,2 14 8,2±2,1 
28 0 0,0±0,0 78 45,9±3,8 51 30,0±3,5 32 18,8±3,0 9 5,3±1,7 
29 0 0,0±0,0 63 37,1±3,7 61 35,9±3,7 29 17,1±2,9 17 10,0±2,3 
30 0 0,0±0,0 44 25,9±3,4 54 31,8±3,8 51 30,0±3,5 21 12,4±2,5 
31 0 0,0±0,0 25 14,7±2,7 66 38,8±3,7 54 31,8±3,6 25 14,7±2,7 
32 0 0,0±0,0 63 37,1±3,7 70 41,2±3,8 29 17,1±2,9 9 5,3±1,7 

Разом: 0 0,0±0,0 431 31,7±1,3 468 34,4±1,3 324 23,8±1,2 137 10,1±0,8 

У таблиці 8 та на діаграмі 4 показано 
розподіл відповідей медичних сестер на питання 
шкали «Психосоматичний дискомфорт». 
Прояви синдрому емоційного вигорання за 
шкалою «Психосоматичний дискомфорт» у 
студентів 4-го курсу відділення «Сестринська 
справа», медичних сестер-бакалаврів та 

магістрів медсестринства значно частіше 
спостерігалися, ніж у практикуючих медичних 
сестер. Звертає на себе увагу, що градація 
«Постійно» спостерігалася в однієї десятої 
(10,1±0,8% випадків) респондентів. Це свідчить 
про формування морбідної стадії синдрому 
емоційного вигорання.  

Таблиця 8 
Розподіл відповідей медичних сестер на питання шкали «Психосоматичний дискомфорт» залежно 

від освітнього рівня 
   Освітній 
рівень 

Градація 
Ніколи (0) Інколи (1) Нечасто (2) Часто (3) Постійно (4) 
Абс M±m, % Абс M±m, % Абс M±m, % Абс M±m, % Абс M±m, % 

4-й курс 0 0,0±0,0 86 26,9±2,5 108 33,8±2,6 85 26,6±2,8 41 11,7±2,1 

Бакалаври 0 0,0±0,0 75 31,3±3,0 79 32,9±3,0 58 24,2±2,8 28 11,7±2,0 

Магістри 0 0,0±0,0 47 29,4±3,9 49 30,6±3,7 48 30,0±3,6 16 10,0±2,4  

Практик. 0 0,0±0,0 264 41,3±1,9 256 40,0±1,9 88 13,8±1,4 32 5,0±0,9 

Разом 0 0,0±0,0 431 31,7±1,3 468 34,4±1,3 324 23,8±1,2 137 10,1±0,8 

 
Аналіз розподілу відповідей респондентів 

на запитання, що стосувалися шкали 
«Формування залежності», представлено у 
таблиці 9. 

Перше, що звертає на себе увагу, якщо у 
попередніх 4-х шкалах серед опитаних 
медичних сестер не було жодної, яка б 
відмітила, що в неї ніколи не спостерігаються 
прояви синдрому емоційного вигорання, то за 
останньою шкалою, переважна більшість 
відповідей (73,4±1,2%) за шкалою «Формування 
залежності» становила градація «Ніколи». На 
другому, терьому, четвертому і п'ятому місцях 
за частотою проявів синдрому емоційного  
вигорання розташувалися градації «Інколи», 
«Нечасто», «Часто» і «Постійно» у напрямку 

зменшення  від 13,5±0,9% до 1,8±0,4% випадків, 
відповідно. Різниця між частотою градації 
«Ніколи» та частотами решти градацій 
статистично вірогідна, р<0,01.  

Сума балів за цією шкало:  ∑ = (0 · 998 + 1 · 
183 + 2 · 117 + 3 · 37 + 4 · 25)= 628.  Середній 
показник за шкалою «Формування залежності» 
складає 628/170 = 3,7 одиниці. Це значно менше 
8,0 одиниць як верхньої межі, за якою 
реєструється легкий ступінь проявів синдрому 
емоційного вигорання. 

У таблиці 10 та на діаграмі 5 показано 
розподіл відповідей медичних сестер на питання 
шкали «Формування залежності» залежно від 
освітнього рівня. 
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Рис. 4. Частота проявів синдрому емоційного вигорання серед різних категорій медичних сестер за 

шкалою «Психосоматичний дискомфорт 
 

Таблиця 9 
Розподіл відповідей респондентів на запитання, що стосувалися шкали «Формування залежності» 

     № 
тверд-
ження 

Градація 
Ніколи (0) Інколи (1) Нечасто (2) Часто (3) Постійно (4) 
Абс M±m, % Абс M±m, % Абс M±m, % Абс M±m, % Абс M±m, % 

33 140 82,4±2,9 16 9,4±2,2 6 3,5±1,3 4 2,3±1,1 4 2,3±1,1 
34 147 86,5±2,6 10 5,9±1,8 6 3,5±1,3 4 2,3±1,1 3 1,8±1,1 
35 150 88,2±2,5 12 7,1±2,0 4 2,3±1,1 2 1,2±0,8 2 1,2±0,8 
36 82 48,2±3,8 34 20,0±3,1 36 21,2±3,1 12 7,1±2,0 6 3,5±1,3 
37 100 58,8±3,8 38 22,4±3,2 22 12,9±2,6 6 3,5±1,3 4 2,3±1,1 
38 152 89,4±2,4 8 4,7±1,7 6 3,5±1,3 2 1,2±0,8 2 1,2±0,8 
39 148 87,1±2,6 12 7,1±2,0 7 4,1±1,5 1 0,6±0,6 2 1,2±0,8 
40 79 46,5±3,8 53 31,2±3,5 30 17,6±2,9 6 3,5±1,3 2 1,2±0,8 

Разом: 998 73,4±1,2 183 13,5±0,9 117 8,6±0,7 37 2,7±0,5 25 1,8±0,4 

 
Таблиця 10 

Розподіл відповідей медичних сестер на питання шкали «Формування залежності» залежно від 
освітнього рівня 

   
Освітній 
рівень 

Градація 
Ніколи (0) Інколи (1) Нечасто (2) Часто (3) Постійно (4) 
Абс M±m, 

% 
Абс M±m, 

% 
Абс M±m, 

% 
Абс M±m, 

% 
Абс M±m, 

% 
4-й курс 294 91,9±1,6 18 5,6±1,3 8 2,5±0,8 0 0,0±0,0 0 0,0±0,0 

Бакалаври 218 90,8±1,8 13 5,4±1,4 7 2,9±1,1 1 0,4±0,4 1 0,4±0,4 

Магістри 144 90,0±2,4 11 6,9±2,0 3 1,9±1,1 1 0,6±0,6 1 0,6±0,6 

Практик. 342 53,4±2,0 141 22,0±1,6 99 15,5±1,4 35 5,5±0,9 23 3,6±0,8 

Разом 998 73,4±1,2 183 13,5±0,9 117 8,6±0,7 37 2,7±0,5 25 1,8±0,4 
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Рис. 5. Частота проявів синдрому емоційного вигорання серед різних категорій медичних сестер за 

шкалою «Формування залежності» 
Загалом можна відмітити, що формування 

алкогольної залежності не притаманне 
медичним сестрам, особливо студентам 4-го 
курсу, медсестрам-бакалаврам та магістрам 
медсестринства, більше 90,0%  яких ніколи не 
відмічали у себе ознак прояву синдрому 
емоційного вигорання за цією шкалою.  Також, 
більше, ніж  половина практикуючих медичних 
сестер ніколи не спостерігали у себе проявів  
синдрому емоційного вигорання за шкалою 
«Формування залежності».   

У таблиці 11 та на діаграмі 6 показано 
результати порівняльного аналізу проявів 

синдрому емоційного вигорання за шкалами і 
освітнім рівнем опитуваних 

У всіх групах респондентів спостерігали 
прояви синдрому емоційного вигорання 
переважно помірної і легкої важкомті за 
шкалами «Розчарування», «Роздратування», 
«Виснаження» та «Психосоматичний 
дискомфорт». Відсутні прояви синдрому 
емоційного вигорання у всіх 4-х групах 
медичних сестер за шкалою «Формування 
залежності».  

Таблиця 11 
Прояви синдрому емоційного вигорання у балах залежно від освітнього рівня медичних сестер 

Група 
опитаних 

Шкала Інтегральний 
показник Розчару- 

вання 
Роздра-
тування 

Висна-
ження 

Психосом. 
дискомфорт 

Формування 
залежності 

Студенти 
4-го курсу 

20,1 
Помірний 

19,3 
Помірний 

17,6 
Помірний 

18,0 
Помірний 

1,0 
Відсутній 

76,0 
Легкий 

Бакалаври 18,9 
Помірний 

19,7 
Помірний 

15,1 
Легкий 

17,3 
Помірний 

1,1 
Відсутній 

72,1 
Легкий 

Магістри 19,4 
Помірний 

19,9 
Помірний 

15,9 
Легкий 

17,7 
Помірний 

1,2 
Відсутній 

74,1 
Легкий 

Практик. 
медсестри 

15,8 
Легкий 

18,4 
Помірний 

15,8 
Легкий 

14,6 
Легкий 

6,7 
Відсутній 

71,3 
Легкий 

Всього: 18,4 
Помірний 

19,3 
Помірний 

16,1 
Помірний 

16,8 
Помірний 

3,7 
Відсутній 

74,3 
Легкий 
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Рис. 6. Розподіл проявів синдрому емоційного вигорання за шкалпми залежно від освітнього рівня 

медичних сестер 
Інтегральний показник синдрому 

емоційного вигорання для опитаних медичних 
сестер склав ( 2694 + 3309 + 3190 + 2887 + 628) / 
170 = 74,8 одиниці. Це –  легкий ступінь проявів 
синдрому емоційного вигорання.  

Щодо студентів 4-го курсу відділення 
«Сестринська справа», то величина 
інтегрального показника у них свідчить про 
наявність легких проявів синдрому емоційного 
вигорання. Однак, за шкалами «Розчарування», 
«Роздратування», «Виснаження» і 
«Психосоматичного дискомфорту» виявлено 
помірні прояви синдрому. Відсутність ознак 
формування алкогольної залежності і 
сформувала у них легкий ступінь прояву 
синдрому емоційного вигорання за 
інтегральною шкалою. Відтак, у студентів 4-го 
курсу спостерігаються прояви синдрому 
емоційного вигорання преморбідної стадії. 

У медичних сестер-бакалаврів величина 
інтегрального показника також свідчить про 
наявність легких проявів синдрому емоційного 
вигорання. Хоча за шкалами «Розчарування», 
«Роздратування» і «Психосоматичний 
дискомфорт» у бакалаврів і спорстерігали 
помірний ступінь важкості, однак відсутність 
проявів формування алкогольної залежності і 
легкий ступінь важкості за шкалою 
«Виснаження»  сформували у підсумку легкий 

ступінь прояву синдрому за інтегральною 
шкалою оцінки. 

У медичних сестер-магістрів виявлено 
помірні і легкі прояви синдрому емоційного 
вигорання за окремими шкалами. Подібно до 
студенток 4-го курсу і медичних сестер-
бакалаврів у магістрів також не спостерігали 
проявів синдрому емоційного вигорання за 
складовою «Формування залежності».   
Інтегральний показник у магістрів був вищим, 
ніж у бакалаврів, але нижчим нижчим, ніж у 
студенток 4-го курсу, однак різниця статистично 
невірогідна в обох випадках 

У практикуючих медичних сестер 
виявлено переважно легкі прояви синдрому 
емоційного вигорання, за винятком складової 
«Роздратування», за якою спостерігали помірні 
прояви синдрому. Подібно до студенток 4-го 
курсу, бакалаврів і магістрів у практикуючих 
медичних сестер також не спостерігали проявів 
синдрому емоційного вигорання за складовою 
«Формування залежності». Інтегральний 
показник у практикуючих медсестер був дещо 
нижчим, ніж у студенток 4-го курсу, але 
незначно вищим, ніж у бакалаврів і магістрів.  

Загалом статистично вірогідної різниці 
між частотою проявів синдрому емоційного 
вигорання між всіма групами респондентів не 
виявлено, за винятком складової «Формування 
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залежності», яка була вірогідно вища у 
практикуючих медичних сестер при порівнянні 
з трьома іншими групами респондентів: 
студентками 4-го курсу, бакалаврами і 
магістрами. 

Результати проведеного дослідження 
свідчать, що серед медичних сестер найбільш 
поширений легкий та помірний рівні проявів 
синдрому емоційного вигорання.    

Встановлено, що синдром емоційного 
вигорання спостерігається не лише у 
працюючих медичних сестер, але й у студентоів 
4-го курсу відділення «Сестринська справа». 

Встановлено, що між стажем роботи та 
рівнем емоційного вигорання  існує обернений 
взаємозв'язок. Коефіцієнт лінійної кореляції між 
рівнем емоційного вигорання і стажем роботи  R 
= -0,66±0,03 одиниць. Коефіцієнт лінійної 
кореляції між рівнем емоційного вигорання і 
віком опитуваних становить R = -0,64±0,03 
одиниць. Тобто, чим молодші медичні сестри, 
тим вони більш вразливі до синдрому 
емоційного вигорання. Старші за віком медичні 
сестри або адаптувались до професії, або 
поміняли спеціальність і місце роботи.   

Легкий та помірний ступені інтенсивності 
формуються за ранніми проявами синдрому 
емоційного вигорання, для якого найбільш 
характерним є редукція професійної мотивації. 
Значний ступінь інтенсивності свідчить про 
сформований (занедбаний) синдром емоційного 
вигорання, для якого характерним є високий 
рівень соціальної фрустрації і деперсоналізації: 
втрата самоповаги та впевненості в собі, втрата 
інтересу до роботи, неналежне виконання 
професійних обов’язків, відмова від спілкування 
з колегами і пацієнтами або спілкування у 
негативній (жорсткій) манері тощо.  

ВИСНОВКИ 
1. Особливістю стресогенних ситуацій для 

медичних сестер, поряд із сімейними 

конфліктами, є низка психотравмуючих 
професійних чинників, що призводять до 
виникнення  у них синдрому емоційного 
вигорання.  

2. У медичних сестер за окремими 
складовими (шкалами) виявлено легкі та 
помірні прояви синдрому емоційного 
вигорання,. Інтегральний показник проявів 
синдрому емоційного у всіх 170 анкетованих 
медичних сестер становив  74,3 одиниці, що 
відповідає легкому ступеню проявів синдрому.  

3. Ранні прояви синдрому емоційного 
вигорання найчастіше спостерігали у 
практикуючих медичних сестер.  У решти 
респондентів виявили переважно помірний 
ступінь проявів синдрому емоційного вигорання 
за окремими шкалами. 

4. Формування алкогольної залежності не 
притаманне медичним сестрам. Серед 
складових синдрому емоційного вигорання 
шкала «Формування залежності» було найменш 
вираженою у всіх групах анкетованих медичних 
сестер.  

5. Прояви синдрому емоційного 
вигорання у медичних сестер залежать від віку 
та освітнього рівня. Між віком та частотою 
проявів синдрому емоційного вигорання  існує 
обернений середнього ступеня взаємозв'язок. 
Коефіцієнт лінійної кореляції між рівнем 
емоційного вигорання і віком опитуваних 
становить R = -0,64±0,03 одиниць. Коефіцієнт 
лінійної кореляції між рівнем емоційного 
вигорання і стажем роботи дорівнював R = -
0,66±0,03 одиниць. Тобто, чим молодші медичні 
сестри, тим вони більш вразливі до синдрому 
емоційного вигорання.  

6. Встановлено, що синдром емоційного 
вигорання спостерігається не лише у 
працюючих медичних сестер, але й у студентоів 
4-го курсу відділення «Сестринська справа». 
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ОСОБЛИВОСТІ СИНДРОМУ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ У МЕДИЧНИХ СЕСТЕР 

 
Петраченко В.С., Свиридюк В.З. 

КВНЗ «Жиомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради 
 
Резюме. Синдром емоційного вигорання є поширеним чинником ризику і попередником низки 

психосоматичних захворювань. 
Мета дослідження –  вивчити поширеність синдрому емоційного вигорання у медичних сестер. 
Для досягненя мети використано соціологічне дослідження за допомогою спеціально розробленого 

опитувальника. Опитувальник дозволяє вимірювати ступінь проявів синдрому емоційного вигорання 
за 5 складовими (шкалами): «Розчарування»,  «Роздратування»,  «Виснаження», «Психосоматичний 
дискомфорт» та «Формування залежності».  

Анкетовано 170 медичних сестер різного віку, різного освітнього і кваліфікаційного рівня. Серед 
них: 40 студентів 4-го курсу відділення «Сестринська справа»; 30 медсестер-бакалаврів, 20 магістрів 
медсестринства та 80 практикуючих медичних сестер. 

Результати. У медичних сестер виявлено легкі та помірні прояви синдрому емоційного вигорання 
за окремими шкалами. Не спостерігали проявів синдрому за шкалою. «Формування залежності».  

Між віком, стажем роботи та ступенем важкості синдрому емоційного вигорання  існує 
обернений середнього ступеня кореляційний взаємозв'язок. Так, коефіцієнт лінійної кореляції між рівнем 
емоційного вигорання і віком медичних сестер  становить R = - 0,64±0,03 одиниць. Коефіцієнт лінійної 
кореляції між рівнем емоційного вигорання і стажем роботи дорівнює R = - 0,66±0,03 одиниць. 

Висновки. Медичні сестри є вразливим контингентом щодо синдрому емоційного вигорання.  Чим 
молодші медичні сестри, тим вони більш чутливі до синдрому емоційного вигорання. І навпаки, старші 
за віком медичні сестри краще адаптувались до професії. Формування алкогольної залежності  не 
притаманне медичним сестрам, ні молодим, ні досвідченим. 

Ключові слова: медсестри, синдром емоційного вигорання. 
 

ОСОБЕННОСТИ СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ  
У МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР 

 
Петраченко В.С., Свиридюк В.З. 

КВУЗ «Жиомирский медицинскийиінститут» Житомирского областного совета 
 
Резюме. Синдром эмоционального выгорания есть распространенным фактором риска и 

предшественником ряда психосоматических заболеваний. 
Цель исследования – изучить распространенность синдрома эмоционального выгорания у 

медицинских сестер. 
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Для достижения цели использовали соціологическое исследование при помощи специально 
разработанного опросника. Опросник позволяет измерять степень проявления синдрома 
эмоционального выгорания по 5 составляющим (шкалам): «Разочарование»,  «Раздражение»,  
«Истощение, «Психосоматический дискомфорт» и «Формирование зависимости».  

Анкетировано 170 медицинских сестер разного возраста, разного образовательного и 
квалификационного уровней. Среди них: 40 студентов 4-го курса отделения «Сестринское дело»; 30 
медсестер-бакалавров, 20 магистров медсестринства и 80 практикующих медицинских сестер. 

Результаты. У медицинских сестер выявлено легкие и умеренные проявления синдрома 
эмоционального выгорания по отдельным шкалам. Не наблюдали проявлений синдрома по шкале. 
«Формирование зависимости».  

Между возрастом, стажем работы и степенью тяжести синдрома эмоионального выгорания  
существует обратная средней степени корелляционная зависимость. Коэффициент линейной 
корреляции между уровнем эмоционального выгорания и возрастом медицинских сестер  становит R = 
- 0,64±0,03 ед.. Коэффициент линейной корреляции между уровнем эмоционального выгорания и 
стажем работи равен R = - 0,66±0,03 ед. 

Выводы. Медицинские сестры являются чувствительным контингентом касательно синдрома 
эмоционального выгорания. Чем моложе медсестры, тем они более чувствительны к синдрому 
емоционального выгорания. и, наоборот, старшие за возрастом медсестры лучше адаптировались к 
профессии. Формирование алкогольной зависимости  не характерно медицинским сестрам ни молодым, 
ни опытным. 

Ключевые слова: медсестры, синдром емоционального выгораняя. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ 
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ 

ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
 

Писаренко Є.В. 
КВНЗ «Бердичівський медичний коледж»  

Житомирської обасної ради 
 

THE USE OF INNOVATIVE TEACHING TECHNOLOGIES IN THE FORMING OF STUDENT 
HEALTH-PRESERVING COMPETENCE IN THE PROCESS OF TEACHING ENGLISH 

 
Pysarenko Y.V. 

MHEI «Berdychiv Medical College» 
 

Abstract. The article pays attention to the problem of preserving and purposive forming of youth 
health in the modern difficult conditions of Ukraine development, as according to the results of the latest 
investigations, there happened a significant health deterioration of children and teenagers in our country. 
Implementation of health-preserving educational technologies that would form the necessary student’s 
knowledge, skills and habits of a healthy life-style, teach them using such knowledge in the everyday life, in 
the teaching and educational process of English is grounded. The given work analyzes the health-preserving 
potential of innovative technologies in teaching English in the higher educational establishments. Such 
innovative technologies as project methods, interactive forms of work and elements of critical thinking 
development technologies are investigated in terms of their effectiveness in physically and spiritually healthy 
personality formation in the English classes and extracurricular activities. 

As a result of this problem research, some certain conclusions were made as for the expediency of 
these methods usage while studying English. Finally, it was noted, that the innovative technologies on the 
health-preserving basis give the teacher opportunity to form the foundations of healthy life-style efficiently, 
preserve and strengthen physical and psychical health of students, help in their forming of active life 
position, aimed at resistance to the social environment impact. 

Key words: innovative tеchnologies, health-preserving competence, interactive teсhnologies, project 
methods, critical thinking, extracurricular work. 

Постановка проблеми та її зв’язок з 
актуальними науковими чи практичними 
завданнями. На даний момент перед 
Україною постало ряд соціальних, 
економічних і екологічних питань: 
демографічна криза, яка характеризується 
депопуляцією, старінням населення та 
скороченням середньої тривалості життя, 
масове поширення шкідливих звичок, високий 
рівень забруднення навколишнього 
середовища та загальне погіршення стану 
здоров’я населення, зокрема дітей та підлітків. 
Серед ключових соціальних проблем, яким 
приділяється недостатня увага з боку держави 
– низька культура здоров’я студентської 
молоді, відсутність навчальних дисциплін, які 
передбачають формування здорового способу 
життя. Проблема здорового способу життя 
молоді набула такої актуальності, що ми 
говоримо про неї як про глобальну загрозу 

всій нації. Результати сучасних досліджень 
мають невтішні показники захворювання 
молоді, яка навчається: близько 90% юнаків та 
дівчат мають відхилення в стані здоров’я. 
Також згідно з останніми даними, серед 
загальної кількості студентства до моменту 
набуття вищої освіти здоровими залишаються 
лише 6%, близько 45-50% випускників мають 
морфофункціональні відхилення, а 40-60% - 
хронічні захворювання, третя ж частина 
випускників має обмеження у виборі професії. 
Від 20 до 80% студентів набувають за роки 
навчання вади 2-5 систем організму [6, с. 25]. 

Сьогодні навчальні заклади стикаються з 
серйозною проблемою: з одного боку, 
труднощі в навчанні молоді, пов’язані з 
підвищенням вимог освітніх програм та їх 
складністю, з іншого – постійно погіршується 
стан здоров’я молодих людей, що 
перешкоджає оволодінню освітніми 
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компетенціями в різних галузях пізнання [12, 
с. 395-396].  

Тож поступове усвідомлення значущості 
профілактики, збереження, підтримки та 
відновлення здоров’я молоді передбачає 
відшукання шляхів підвищення у молодого 
покоління усвідомлення цінності здоров'я, 
здорового способу життя. Пріоритетним 
завданням системи освіти є формування в 
особистості відповідального та дбайливого 
ставлення до власного здоров'я і здоров’я 
свого оточення як найвищих суспільних та 
індивідуальних цінностей. Конституція 
України визнає життя і здоров'я людини 
найвищими соціальними цінностями. 
Відповідно до Основного Закону, держава несе 
відповідальність перед людиною за свою 
діяльність і зобов’язана ефективно вирішувати 
завдання виховання здорового покоління, від 
чого значною мірою залежить соціально-
економічний розвиток суспільства і країни в 
цілому.  

У зв’язку з цим потребує реформування 
педагогічний процес, спрямований на 
забезпечення здоров’язбережувальної освіти. 
Отже, в даній ситуації здоров'я стає 
педагогічною категорією, а його збереження у 
молоді – об'єктом педагогічного впливу. 
Відтак, соціальна значущість культури 
здоров’я студентської молоді актуалізує 
питання підготовки викладача до формування 
у студентів здоров'язбережувальної 
компетентності, організації відповідного 
середовища у навчальному закладі, оволодіння 
і застосування відповідних ефективних 
технологій. 

Мета статті – аналіз 
здоров’язбережувального потенціалу 
використання інноваційних технологій у 
навчанні англійської мови, дослідження і вибір 
найефективніших методик формування 
здорової особистості на заняттях англійської 
мови  і в ході проведення позакласної роботи.  

Виклад основного матеріалу. 
Педагогічна наука визначила шляхи 
розв’язання вищевказаних завдань – це 
розробка та впровадження 
здоров’язбережувальних технологій. 
Здоров’язбережувальні освітні технології – це 
системний підхід до навчання та виховання, 
що базується на спрямованості педагога не 
зашкодити здоров’ю студента. Проблема в тім, 
що багато хто з педагогів вважає, що 

збереженням здоров’я молоді в вищому 
навчальному закладі повинні опікуватись самі 
студенти, а також спеціально підготовлені 
фахівці і медичні працівники, викладачі БЖД, 
фізичної культури, екології. На мій погляд, 
формувати здорову молоду особистість мають 
викладачі всіх дисциплін [1, с. 150].  

На сучасному етапі розвитку освіти 
перед кожним викладачем постає завдання 
втілювати та ефективно застосовувати 
інноваційні технології з метою успішної 
соціалізації та креативної самореалізації 
дитини у подальшому житті. Саме тому переді 
мною як викладачем англійської мови постало 
завдання пошуку й використання інноваційних 
методик та технологій на 
здоров’язберігаючому підґрунті, які б надали 
змогу формувати розвинуту креативну 
особистість з міцним фізичним здоров’ям, 
здатну до соціальної адаптації в суспільстві. 

В своїй роботі я намагаюсь працювати 
над впровадженням методик і технологій 
здоров’язбережувального, 
здоров’яформувального та 
здоров’язміцнювального змісту, адаптованих 
до специфічних умов свого навчального 
закладу. Ці методики та технології 
підвищують ефективність навчально-
виховного процесу, створюють здоровий 
клімат в освітньому просторі. 

Такими інноваційними технологіями в 
моїй практиці стали методика проектного 
навчання, інтерактивні форми роботи та 
елементи методики формування критичного 
мислення. 

1. Використання методу проектних 
робіт як засобу формування здорової 
особистості. 

Стрімкий розвиток «інформаційного» 
суспільства диктує свої умови і потребує 
соціально адаптованої людини з міцним 
фізичним та психічним здоров’ям, здатної до 
самоствердження, самодостатності у 
дорослому житті, креативної самореалізації, з 
розвинутими вродженими здібностями. 

Процес вивчення англійської мови має 
великі потенційні  можливості у формуванні 
психологічно здорової особистості - поряд з 
рідною мовою він розвиває мислення 
студентів. Реалізація особистісно-
орієнтованого підходу передбачає 
спілкування, яке базується на інтересі до 
студента, на доброзичливому, тактовному, 
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поважному ставленні до співрозмовника, 
врахуванні особливостей характеру, 
темпераменту і навіть настрою. 

Впровадження методики проектних 
робіт допомагає підвищити мотивацію до 
навчання, створити умови, за яких студенти 
можуть проявити пізнавальну активність і 
скористатися набутими знаннями та 
сформованими навичками й уміннями.  Вона 
сприяє формуванню вміння студентів 
самостійно і вмотивовано організовувати свою 
пізнавальну діяльність у роботі з іншомовним 
матеріалом; дає можливість брати участь в 
організації та проведенні навчально-пошукової 
роботи; здійснювати пошук потрібної 
інформації з іншомовних джерел; критично 
оцінювати достовірність отриманої інформації. 

Проектні технології акцентують увагу на 
важливості співпраці та взаємодії між 
студентами, сприяють саморозвитку, 
самоосвіті, формують критичне мислення. 
Студенти  навчаються орієнтуватися в потоці 
інформації, аналізувати її, узагальнювати, 
робити висновки. В майбутньому студенти 
зможуть творчо підходити до розв’язання 
проблем, легше пристосуються до дорослого 
життя, зможуть проявити себе в обраній 
професії.  

Отже, в процесі залучення студентів до 
проектної діяльності створюються умови для 
формування соціально здорової особистості, у 
якої позитивно спрямована комунікативність, 
доброзичливе ставлення до однолітків, 
молодших та дорослих, присутня здатність до 
актуалізації в колективі. Така особистість 
соціально активна, вміє протистояти 
соціальному тиску та орієнтуватися в різних 
життєвих ситуаціях, прагне гармонії та 
справедливості в колективі. Їй притаманна 
доброзичливість, відповідальність, 
толерантність, повага до правил і законів 
колективу. 

На занятті під час виконання проектної 
діяльності студенти мають можливість 
проявляти свою ініціативу і творчість, 
підвищується інтерес до вивчення предмету 
шляхом розвитку внутрішньої мотивації, коли 
процес навчання переміщується на студента, 
доречно говорити про створення умов для 
формування психічно здорової особистості. 
Психічно здорова дитина – це дитина з 
адекватною самооцінкою, гармонією душі та 
зовнішньої поведінки. Такій дитині 

притаманні самоконтроль, самодисципліна, 
урівноваженість, самостійність, незалежність у 
мисленні, в життєвій позиції, самокритичність. 
Психічно здорова особистість, як правило, 
творчо активна. Під час роботи над проектом 
кожна дитина має змогу проявити свою 
активність на своєму рівні. 

Провідна роль у процесі розвитку 
особистості належить духовному здоров’ю, 
яке визначає загальний стан дитини. Паростки 
духовності закладені в кожній дитині. В одних 
вони міцніші, а в інших слабкіші. Про дитину, 
яка виконує будь-яку справу уважно, старанно, 
має потребу у пізнанні світу, в розумінні свого 
місця в ньому, має добре ставлення до 
оточуючих, прагне до моральності, культури 
стосунків, готова прийти на допомогу при 
першій необхідності, можна сказати, що це 
духовно здорова особистість. Під час 
підготовки, планування та основної роботи над 
проектом створюються умови для яскравого 
прояву саме таких позитивних рис. 
Створюються умови для навчання і виховання 
в такий спосіб, щоб дитина не тільки 
опановувала, але й успішно реалізовувала 
отримані знання, навички в зручний для неї 
спосіб. 

Виходячи з вище сказаного, можна 
зробити висновок, що методика проектних 
робіт має широкі можливості для формування і 
розвитку психічно і духовно здорової, 
креативної особистості.  

В курсі іноземних мов метод проектів 
може використовуватися в рамках 
програмного матеріалу практично з будь-якої 
теми. Але подвійно вдалими вважаю проекти, 
тематика яких направлена на формування у 
студентів здорового способу життя і 
позбавлення їх від шкідливих звичок. 
Наприклад, вивчаючи теми, пов’язані з 
курінням, я об’єднала студентів у чотири різні 
групи, які отримали завдання самостійно 
дослідити один із аспектів такої глобальної 
проблеми як тютюнопаління, і як кінцевий 
результат своєї пошукової дослідницької 
роботи одна група презентувала відеоролік «20 
Reasons Why We Are Against Smoking» («20 
причин, чому ми проти куріння»), інша група 
підготувала стінгазету, де висвітлила 
шкідливий вплив куріння на організм людини, 
ще одна група продемонструвала антирекламу 
цигарок і, нарешті, остання група оформила 
знайдену інформацію в мотивуючий буклет з 
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перевагами відмови від цієї звички і з 
практичними порадами, як її позбутись.  

2. Інтерактивні форми роботи як засіб 
збереження і покращення здоров’я 
студентів. 

Нагромаджений вже сьогодні в Україні 
та за кордоном досвід переконливо свідчить, 
що інтерактивні методи сприяють 
інтенсифікації та оптимізації навчального 
процесу. Вони сприяють створенню 
позитивного настрою для навчання, 
забезпеченню емоційно сприятливої 
атмосфери в колективі для досягнення 
спільних цілей, а також усвідомленню 
особистістю цінності колективно зроблених 
умовисновків. Під час інтерактивного 
навчання студенти вчаться бути 
демократичними, спілкуватись з іншими 
людьми, конструктивно мислити, приймати 
продумані рішення. 

Застосування цієї технології на уроках 
англійської мови забезпечує ефективний 
розвиток комунікативних вмінь і навичок в 
атмосфері колективного спілкування, формує 
сильний і сталий інтерес до вивчення мови, 
надає можливість свідомо засвоювати 
іншомовний матеріал, тому що на базі 
навчальної діяльності відбувається емоційно 
забарвлене спілкування, перейняте 
індивідуальними переживаннями, Таке 
навчання приносить задоволення, 
зацікавленість у спільній діяльності, створює 
важливі передумови успіху. 

Важливим чинником успішного 
формування особистості на підставі цілісного 
мислення – є позитивне мислення в його 
елементарному прояві – мотивації на 
успішність. Заняття з використанням 
інтерактивних форм роботи захоплюють 
студентів, пробуджують в них інтерес до 
вивчення предмета, навчають самостійно 
мислити і діяти. 

Одним з найефективніших технологій 
інтерактивного навчання я вважаю гру, яка дає 
можливість відпрацьовувати мовний матеріал 
на фоні позитивних почуттів студентів, 
одночасно розвиваючи їх пам’ять, увагу, 
підвищує їх самооцінку та мотивацію до 
вивчення іноземної мови. За допомогою гри 
добре відпрацьовується вимова, активізується 
лексичний і граматичний матеріал, 
розвиваються навички аудіювання, усного 
мовлення та письма. Релаксаційна функція гри 

допомагає знизити емоційну напругу та 
навантаження на нервову систему, які 
з’являються при вивченні іноземної мови. 
Ігрові технології сприяють створенню 
психологічного комфорту на уроці та 
допомагають перетворити інколи нудний 
навчальний процес в захоплюючий захід [5, С. 
152]. 

На своїх уроках постійно застосовую 
різні ігрові технології, але перевагу віддаю 
рольовим іграм, вважаючи їх найбільш 
успішним та дійовим засобом навчання з точки 
зору засвоювання мовної інформації та 
здоров’язбереження студентів. Завдяки 
рольовій грі діти виконують соціальні, 
міжособистісні та психологічні ролі, 
навчаються спілкуванню, здатності розуміти 
почуття інших людей, вирішувати їх 
проблеми. Залучення студентів до участі у 
драматичних іграх, імпровізаціях, рольових 
іграх, симуляціях та театральних постановках 
ще й додатково створює умови для 
забезпечення адекватної рухової активності 
студентів, що, в свою чергу, позитивно 
впливає на їх самопочуття, враховує потребу 
збереження психічного здоров'я. Загалом, 
будь-яка гра створює сприятливі умови для 
збереження здоров’я студентів. Але особливо 
мені подобаються ігри, які тематично 
орієнтують студентів на здоровий спосіб 
життя чи відтворюють реальні ситуації, де 
вони зможуть  використати набуті навички та 
знання в повсякденному житті. Наведу 
приклад рольової гри, яку я використовую на 
заняттях, щоб залучити студентів до 
обговорення теми куріння. 

This is a sheet of 5 role plays dealing with 
interesting scenarios one might encounter when 
dealing with a smoker or being a smoker. While 
the sheet gives some details about the character to 
be played, it works best if the students are 
creative. I find it best to give them a time limit 
 for each conversation. For lower levels, a two 
minute discussion, for higher levels, a five minute 
conversation. 

Student 1A: 
You are working extra-long hours at work, 

and you are on your only break today and only 
have ten minutes. You are smoking outside your 
workplace. 

Student 1B: 
You are sitting in the outside area of a 

restaurant next to an office. You are enjoying your 
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meal until someone starts smoking close to you. 
You ask them to stop. 

Student 2A: 
You are a doctor. Your patient has been 

having breathing problems and has had a bad 
cough for a few weeks now. Ask him questions 
about his personal habits and give him medical 
advice. 

Student 2B: 
You are a patient at a new doctor’s office. 

You are a smoker, but you don’t think that it has 
any effect on your health. 

Student 3A: 
You have asked your girlfriend to stop 

smoking because you dislike the smell and taste. 
She has agreed to stop, but after a few weeks, you 
find a pack of cigarettes in her purse. You ask her 
about it. 

Student 3B: 
Your boyfriend asked you to stop smoking 

a few weeks ago, and you said “OK.” But quitting 
is hard, and you have been sneaking a few smokes 
this week. 

Student 4A: 
You are a parent who smokes, but never at 

home. You think your kids do not know that you 
smoke. You have found out that your child is 
smoking at school. 

Student 4B: 
You are 13 years old and all of your friends 

at school smoke. You have started smoking 
recently. You know that your parents smoke when 
they are at work. 

Student 5A: 
You are a time traveler from the future 

where everyone has lung cancer from smoking 
cigarettes. Convince 5B to stop selling cigarettes. 

Student 5B: 
You are a tobacco executive. You make a 

lot of money selling cigarettes, and you do not 
smoke. Argue with the time traveler about why 
you should not stop selling cigarettes.  

Враховуючи всі переваги використання 
рольової гри при вивченні англійської мови, її 
елементами намагаюсь користуватись і в 
позакласній роботі зі студентами. Нещодавно 
мною була проведена науково-практична 
конференція «Stop Smoking Before Smoking 
Stops You», в ході якої проблема 
тютюнопаління розглядалася різнобічно: з 
медичної, соціальної, психологічної та 
історичної точки зору. Окремий акцент було 
здійснено на допомогу тим, хто курить, але 

бажав би позбутися цієї шкідливої звички. 
Конференція була організована і проведена у 
вигляді рольової гри, яка володіє потужними 
можливостями мотиваційно-спонукального 
характеру, і моделюючи дійсність, передбачає 
посилення особистісної причетності до 
дійства, що відбувається у навчальній 
аудиторії. Таким чином студенти мали 
можливість виступити в ролі історика, вченого 
біохіміка, лікарів різних спеціалізацій, б’юті-
блогера та студентки, яка виступає проти 
пасивного куріння. 

3. Використання методики 
формування критичного мислення. 

Одним із основних завдань у своїй 
роботі вважаю формування свідомого 
ставлення студентів до свого фізичного 
здоров’я, сприяння розвитку критичного 
мислення. 

Досить актуальними на сьогодні 
методами формування критичного мислення є 
різні види дискусій. «Якщо не висловлено 
протилежної думки, немає з чого вибирати 
найкраще», – сказав Геродот. Студент повинен 
уміти брати участь у дискусії для того, щоб у 
подальшому «дорослому» житті вміти уникати 
нав’язування чужої думки в будь-якій галузі, 
особливо в питанні поширення 
тютюнопаління, загальнодоступності сигарет 
та потужної реклами сигаретних брендів. Саме 
під час участі в обговоренні такої важливої 
проблеми як відношення до куріння, студенти 
вчаться самовираженню, вчаться знаходити 
факти, доводити власну точку зору, вчаться 
захищатися від критики, добирати аргументи, 
отримують навички толерантної поведінки. 
Мислення студентів починає носити 
індивідуальний характер, отже стає 
критичним. Під час такого спілкування його 
учасники стверджуються в своїй позиції або 
щось зміцнюють в своїй точці зору. 

Дискусія не лише сприяє розвитку 
критичного мислення, а й дає змогу визначити 
власну позицію, формує навички відстоювання 
своєї особистої думки, поглиблює знання з 
даної проблеми. Такі технології є досить 
цікавими для сучасного підходу до вивчення 
англійської мови. До них відносять: «Метод 
ПРЕС», «Обери позицію», «Зміни позицію», 
«Безперервна шкала думок», «Дискусія в стилі 
телевізійного ток-шоу». 

Створити плідні умови для формування 
та розвитку критичного мислення 
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допомагають ще такі форми роботи як: 
 Ситуативні задачі; 
 Мозковий штурм; 
 Кросворд; 
 Асоціативний кущ; 
 Дискусія; 
 Диспут; 
 Дебати; 
 Завдання на рефлексію та самопізнання 

(самооцінювання у вигляді тестування). 
Для підсилення ефекту від 

перерахованих технологій намагаюсь широко 
використовувати наочність: плакати, 
фотографії, гасла, що пропагують здоровий 
спосіб життя й розкривають згубність 
шкідливих звичок, регулярно організовую 
фотовиставку зі здоров’язберігаючої тематики. 

4. Формування здоров'язберігаючої 
компетентності в позаурочній роботі з 
англійської мови. 

Ефективним є навчання здорового 
способу життя не лише на заняттях, а і в 
позаурочний час. Проведення позакласних 
заходів, засідань гуртків та днів здоров’я є 
невід’ємною складовою формування здорового 
способу життя у студентів в навчальному 
закладі [3, с. 2-4]. 

Проблеми здорового способу життя, 
профілактики ВІЛ/СНІДу належать до таких, 
яким приділяється значна увага під час 
засідань гуртка англійської мови. 

Серед активних та дієвих форм роботи в 
рамках діяльності гуртка є: круглі столи та 
науково-практичні конференції: «СНІД та 
ІПСШ – небезпечні хвороби ХХІ століття», 
«Життєві навички безпечної поведінки», 
«Нікотин – повільний вбивця століття»; 
диспути: «СНІД – лихо чи провина людства?”, 
«Твій здоровий спосіб життя», виставки 
малюнків, плакатів: «Скажемо наркотикам – 
ні!», «ВІЛ/СНІД очима підлітків»; конкурси 
творів публіцистичного жанру: «Спілкуємось 
та діємо», «Зроби вибір на користь здоров’я», 
«Вони досягли успіху, але загинули від 
СНІДу»; захист мультимедійних проектів: 
«Шляхи подолання епідемії ВІЛ/СНІД в 
Україні», «Глобальна криза – глобальні дії», 
«Здоровий спосіб життя – гарантія від 
зараження ВІЛ»; випуск агітаційних стіннівок, 

листівок, буклетів з розвитку здорового 
способу життя; проведення акцій: «Послання 
ВІЛ-інфікованим», «16 днів проти гендерного 
насильства», «Я знаю, ти знаєш, він не знає», 
«Молодь проти наркотиків», «Зупинимо 
ВІЛ/СНІД разом». 

Наприкад, нещодавно члени гуртка 
провели акцію «Молодь проти куріння», в ході 
якої на вулицях міста роздавали інформаційні 
буклети та обмінювали у перехожих цигарки 
на цукерки під гаслом «Зламай цигарку – не 
ламай життя». 

Висновки. Отже, сучасне заняття 
англійської мови з використанням 
здоров’язбережувальних технологій відіграє 
велику роль в житті кожного студента, 
дозволяє легше і успішніше оволодіти 
необхідними знаннями на занятті, подолати 
труднощі в досягненні мети і завдань 
навчання, вчить молодь жити без стресів, а 
також зберігати своє і цінувати чуже здоров’я.  

Виходячи з вище зазначеного, можна 
також зробити висновок, що заняття 
англійської мови активно спрямовані на 
збереження психічного і соціального здоров’я 
самих підлітків та їх оточення, покращують 
психологічні умови навчання, надають 
можливість студентам працювати відповідно 
до своїх можливостей і рівня підготовки, 
створюють доброзичливу атмосферу; 
покращують психологічні умови навчання; 
дозволяють набувати компетентностей, знань 
та вмінь, необхідних для продуктивного життя 
людини; спонукають і стимулюють студентів 
до критичного мислення; сприяють 
формуванню культури здоров’я як невід’ємної 
складової загальної культури особистості, 
формують у студентів переконання, що 
здоровий спосіб життя і культура здоров’я є 
основою життя і людського щастя. 

Можливості сучасного заняття 
англійської мови, використання інноваційних 
технологій на здоров’язберігаючому підґрунті 
дають можливість викладачу ефективно 
формувати засади здорового способу життя, 
зберігати і зміцнювати фізичне і психічне 
здоров’я студентів, допомагають у виробленні 
у студентів імунітету до негативних впливів 

соціального середовища.
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ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ 

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 
Писаренко Є.В. 

КВНЗ «Бердичівський медичний коледж» Житомирської обласної ради 
 

Резюме. Стаття звертає увагу на актуальність проблеми збереження та цілеспрямованого 
формування здоров'я молоді у важких сучасних умовах розвитку України, так як згідно з 
результатами останніх досліджень, в нашій країні відбулось значне погіршення здоров'я дітей та 
підлітків. Обґрунтовується введення в навчально-виховний процес з англійської мови 
здоров’язбережувальних освітніх технологій, які б формували у студентів необхідні знання, вміння 
та навички здорового способу життя, навчали їх використовувати такі знання в повсякденному 
житті. В даній роботі аналізується здоров’язбережувальний потенціал інноваційних технологій у 
навчанні англійської мови у вищих навчальних закладах. Досліджуються такі інноваційні технології, 
як проектна методика, інтерактивні форми роботи та елементи технологій розвитку критичного 
мислення з точки зору ефективності їх застосування у формуванні фізично і духовно здорової 
особистості на заняттях англійської мови та в позаурочній діяльності.  

В результаті дослідження цієї проблеми були зроблені певні висновки стосовно доцільності 
використання цих методик під час вивчення англійської мови. В підсумку зазаначалось, що 
інноваційні технології на здоров’язбережувальному підґрунті дають можливість викладачу 
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ефективно формувати основи здорового способу життя, зберігати і зміцнювати фізичне і психічне 
здоров'я студентів, допомогають у формуванні у них активної життєвої позиції, направленої на 
протидію впливу соціальтного середовища.    

Ключові слова: інноваційні технології, здоров’язбережувальна компетентність, інтерактивні 
технології, проектна методика, критичне мислення, позакласна робота. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ В 
ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Писаренко Е.В. 

КВУЗ «Бердичевский медицинский колледж» Житомирского областного совета 
 
Резюме. Статья обращает внимание на актуальность проблемы сбережения и 

целеустремлённого формирования здоровья молодёжи в тяжёлых современных условиях развития 
Украины, так как согласно результатам последних исследований, в нашей стране произошло 
значительное ухудшение здоровья детей и подростков. Обосновывается введение в учебно-
воспитательный процесс по английскому языку здоровьесберегающих образовательных технологий, 
которые бы формировали у студентов нужные знания, умения и навыки здорового образа жизни, 
учили бы использовать такие знания в повседневной жизни. В данной работе анализируется      
здоровьесберегающий потенциал инновационных технологий при обучении английскому языку в 
высших учебных заведениях. Исследуются такие инновационные технологии, как проектная 
методика, интерактивные формы работы и элементы технологии развития критического 
мышления с точки зрения эффективности их использования при формировании физически и духовно 
здоровой личности на занятиях английского языка и во внеклассной работе. 

В результате исследования этой проблемы были сделаны определённые выводы в отношении 
целесообразности использования этих методик во время изучения английского языка. В итоге 
отмечалось, что инновационные технологии на здоровьесберегающем основании дают 
возможность преподавателю эффективно формировать основы здорового способа жизни, 
сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье студентов, помогают при формировании 
у них активной жизненной позиции, направленной на противодействие влиянию социальной среды.    

Ключевые слова: инновационные технологии, здоровьесберегающая компетентность, 
интерактивные технологии, проектная методика, критическое мышление, внеклассная работа. 
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МЕДИЧНА ОСВІТА 
 

УДК – 614.25:378. 016:616 
 

МІЖПРЕДМЕТНІ ТА ІНТЕГРОВАНІ ЗВ’ЯЗКИ ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА У 
ВИВЧЕННІ КЛІНІЧНИХ ПРЕДМЕТІВ 

 
Лавровська А. А., Лапінська Т. В. 

КВНЗ «Бердичівський медичний коледж»  
Житомирської обласної ради 

 
INTERDISCIPLINARY AND INTEGRATED COMMUNICATION AS A NECESSARY 

COMPONENT OF CLINICAL STUDY SUBJECTS 
 

Lavrovskaya A. A., Lapinskaya T. V. 
МHEI «Berdychiv Medical College» 

 
Abstract. In the article the actuality of intersubject connections in clinical discipline study is 

grounded. 
The special attention is paid to integrated connections during theoretical, practical studies and 

conferences. And actually the mainstream of improvement of educational process in medical institutions of 
the І-ІІ level accreditation is use of integradion during studying of different disciplines. It is the intersubject 
connections that ensure the revision of previous subject, comprehension of their significance and 
understanding of their usage in practical activity/ 

Key words: integration, intersubject integration, integrated conference, integrated lessons.  

 

Актуальність проблеми. Інтегруючи 
різні дисципліни, маємо можливість 
активізувати кожного студента на занятті, 
покращити клінічне мислення, вміти 
аналізувати отриману інформацію, розширити 
сферу пізнання предмету, поєднуючи елементи 
знань різних клінічних дисциплін. Результатом 
цього є підвищення наукового рівня навчання, 
який використовується в усіх формах занять. 

Методи дослідження. Міжпредметні та 
інтегровані зв’язки.  

Результати та їх обговорення. 
Інтегрáція (від лат. integrum - ціле, integratio - 
відновлення) - поєднання, взаємопроникнення. 
Тобто, це процес об'єднання будь-яких 
елементів в одне ціле, що призводить до 
взаємозближення і утворення взаємозв'язків. 

Навчальна лекція — це логічно 
вивершений, науково обґрунтований і 
систематизований виклад певного наукового 
або науково-методичного питання, 
ілюстрований, при необхідності, засобами 
наочності та демонстрацією дослідів. Лекція є 
одним з основних видів навчальних занять і, 
водночас, методів навчання у вищій школі. 
Вона покликана формувати у студентів основи 

знань з певної наукової галузі, а також 
визначати напрямок, основний зміст і характер 
усіх інших видів навчальних занять та 
самостійної роботи студентів з відповідної 
навчальної дисципліни.  

Необхідно організувати навчальний 
процес так, щоб студенти медичних коледжів 
вивчали не окремі дисципліни, а вміли 
використовувати знання попередньо-вивчених 
предметів для забезпечення вмінь та навичок 
згідно вимог програми. Під час проведення 
лекційних занять з внутрішньої медицини 
часто використовуємо міжпредметну та 
внутрішньопредметну інтеграцію. Наприклад, 
вивчаючи захворювання шлунково-кишкового 
тракту (коліти, рак шлунку, хвороби 
гепатобіліарної системи), обов’язково 
акцентуємо увагу на анатомо-фізіологічних 
особливостях травного каналу у осіб похилого 
та старечого віку, тим самим змушуємо 
студентів пригадати особливості перебігу цих 
захворювань у геронтології та геріатрії. Для 
вивчення нової теми необхідно пригадати 
попередні. Наприклад, при викладанні лекції 
на тему «Туберкульоз» неможливо не згадати 
про обстеження хворих з патологією органів 
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дихання, пневмонії, гнійні захворювання 
легень. Знання ми перевіряємо тестовими 
завданнями різних рівнів складності, 
короткими реферативними повідомленнями, 
усним опитуванням.  

Практичне заняття - це вид навчального 
заняття, на якому викладач організовує 
детальний розгляд студентами окремих 
теоретичних положень навчальної дисципліни 
та формує вміння і навички їх практичного 
застосування шляхом індивідуального 
виконання студентами відповідно до 
сформульованих завдань. 

Основною метою практичного заняття - 
розширення, поглиблення й деталізація  знань, 
отриманих студентами на лекціях та в процесі 
самостійної роботи і спрямованих на 
підвищення рівня засвоєння навчального 
матеріалу, прищеплення вмінь та навичок, 
розвиток наукового мислення та усного 
мовлення студентів. 

Таким чином, на практичних заняттях, 
закріплюючи набуті теоретичні знання, 
спонукаємо студентів застосовувати 
міжпредметну інтеграцію. Прикладом може 
бути будь-яка тема з предмету. Інтегруючи 
анатомію, фізіологію, фармакологію, латинь, 
всі клінічні предмети, ми розвиваємо у 
студентів клінічне мислення, вміння 
диференціювати різні патології, оцінювати 
стан хворого, планувати подальші дії, без чого 
неможливо стати висококваліфікованим 
медичним працівником. Основною метою 
внутрішньо- та міжпредметного інтегрування є 
постійна активізація вже існуючих знань, 
вмінь та навичок. На першому етапі 
практичного заняття звертається увага на 
анатомо-фізіологічні особливості організму 
(анатомія, фізіологія, патологія). На 
наступному етапі використовуємо матеріали 
даної теми, що дає змогу застосовувати 
внутрішньо-предметну та міжпредметну 
інтеграцію. Наприклад, вивчаючи тему «ІХС. 
Стенокардія. Інфаркт міокарду», обов’язково 
згадуємо попередні теми: «Атеросклероз. 
Обстеження хворих з патологією серцево-
судинної системи. Підготовка хворих до 
додаткових методів обстеження (предмет 
«Основи медсестринства»). Надання 
невідкладної допомоги («Фармакологія»)». 

На заключному етапі заняття студент 
вже володіє сукупністю знань з вище 
перерахованих предметів і може оцінити стан 

пацієнта, відрізнити його від інших патологій і 
надати невідкладну допомогу, що неможливо 
без відповідних базових знань з різних 
дисциплін.  

Одним із цікавих методів використання 
міжпредметної інтеграції є проведення 
інтегрованих конференцій. 

Практика проведення науково-
практичних конференцій підносить на більш 
високий рівень організацію дослідницької та 
пошукової роботи в коледжі; стимулює роботу 
керівників творчих груп студентів на 
впровадження цікавих форм, методів роботи, 
залучення більшої кількості студентів, 
виявлення їх індивідуальних здібностей та 
розвитку вмінь самоосвіти, розширення 
наукового світогляду. Конференція сприяє 
набуттю умінь і навиків роботи з додатковою 
літературою, з людьми, роботи в архівах та 
сучасній інформаційній мережі; формуванню 
умінь використовувати придбані знання на 
практиці  і в майбутній професійній діяльності, 
формуванні мовної, загальної культури, 
принципів національного виховання; розвитку 
науково-експериментальних умінь, творчого 
ставлення до виконання практичних завдань. 

Будь-яка конференція базується на 
знаннях попередньо вивчених дисциплін і 
закладає фундамент для подальшого засвоєння 
знань та вмінь з клінічних предметів. 

Конференція – це складна, але 
результативна форма навчально-виховного 
процесу, яка несе в собі такі функції: 

 навчальна – дозволяє отримати 
необхідну інформацію, застосувавши пам’ять 
та увагу студентів; 

 творча – будь-який навчальний 
процес повинен супроводжуватись творчим 
натхненням та цікавістю; 

 дискутивна – науково-пошукова 
робота завжди включає в себе елемент 
дискусії; 

 психолого-аналітична – позитивно 
психологічний настрій студента сприяє 
аналітичному мисленню; 

 розвиваюча – дає змогу 
активізувати резервні можливості організму, 
тим самим розвиваючи його;        

 виховна – розвиває у студента 
цілеспрямованість, гармонійність, 
дисциплінованість, відповідальність; 

 формує партнерські відносини. 
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Готуючи конференцію, необхідно 
керуватися різними напрямками медицини. Це 
буде сприяти повторенню, закріпленню, 
отриманню нових знань та розвитку клінічного 
мислення  у майбутніх медичних працівників. 

Прикладом такої конференції є 
інтегрована конференція з елементами 
науково-пошукової роботи. Головним 
завданням її є активізація пізнавальної 
діяльності студентів, підвищення 
інтелектуального рівня та розвиток творчих 
здібностей, пізнавальних інтересів, 
розширення світогляду студентів, розвиток 
навичок самостійної роботи, заохочення 
студентів до вирішення завдань, які мають 
практичне значення. Головною метою 
інтегрованої студентської науково-теоретичної 
та практичної конференції є поєднання різних 
напрямків медицини, які дають можливість 
розглянути патологію всебічно, об’єднавши 
декілька клінічних дисциплін, а також виявити 
і підтримати обдарованих студентів, які 
навчаються в коледжі. 

Чим же відрізняється звичайна 
конференція від інтегрованої? Інтегрована 
конференція – це стимулювання студентів до 
теоретичної, практичної та пізнавальної 
діяльності, що забезпечують розгляд 
поставленої проблеми зі сторони всіх 
клінічних дисциплін. Студенти мають 
можливість вивчити та порівняти зміни, які 
виникають в організмі при тій чи іншій 
патології; проаналізувати ускладнення в різних 
вікових групах (медсестринство у внутрішній 
медицині, терапії, педіатрії, хірургії), а також 
визначити доцільність та своєчасність 
призначених сучасних обстежень. Студенти 
мають можливість продемонструвати свою 
самостійну роботу, працюючи з архівною 
медичною документацією, аналізуючи 
захворюваність по району, місту та області. 

В конференції  на тему «Вади серця» 
(внутрішня медицина, педіатрія, хірургія) 
було висвітлено анатомо-фізіологічні 
особливості серцево-судинної системи; 
клінічні прояви вроджених та набутих вад 
серця, методи сучасної діагностики, питання  
про лікування та реабілітацію, висновки 
науково-пошукової роботи творчої групи 
студентів з предметів «внутрішня медицина та 
дитячі хвороби», роль М.М. Амосова у 
становленні вітчизняної кардіохірургії. 

Метою інтегрованої конференції на 
тему «Вагітність та патологія ендокринної 
системи» (акушерство та гінекологія, 
медсестринство у внутрішній медицині) 
були такі завдання: 

- ознайомити студентів з медичними 
та соціальними аспектами патології 
ендокринної системи у вагітних; 

- розвивати уявлення про вплив 
соціально-середовищних,  генетичних, 

 нейроендокринних, імунологічних 
та інших факторів на рівень ендокринопатій  

вагітних; 
- розкрити системні закономірності в 

діагностиці патології ендокринної системи у 
вагітних. 

Ця конференція розкрила наступні 
питання: 

- необхідність належних знань 
особливостей ведення вагітності при 
ендокринній 

патології: 
- ендокринні причини 

невиношування вагітності; 
- вплив вагітності на щитоподібну 

залозу; 
- ожиріння і вагітність; 
- цукровий діабет і вагітність; 
- раціональне харчування  та його 

режим. 
Тема інтегрованої конференція 

«Сучасні аспекти лікування та 
нетрадиційна терапія в 
гастроентерологічній практиці» 
(внутрішня медицина, хірургія) мала мету 
поглибити та систематизувати знання 
студентів про сучасні аспекти лікування 
хворих з патології шлунково-кишкового 
тракту; пропаганду здорового способу життя; 
уникнення помилок у виявленні ряду 
ургентних хірургічних захворювань; розкриття 
ролі фельдшера у своєчасній діагностиці та 
наданні невідкладної допомоги при гострих 
станах в гастроентерології.  

Висновки. Отже, інтегровані заняття 
дають можливість формувати у студентів 
готовність до професійної діяльності в умовах 
сучасної медицини, визначати профілактичні 
можливості при різних патологіях, сприяють 
формуванню якісного рівня знань, що 
забезпечує професійний розвиток майбутніх 
спеціалістів. Потенціал підготовки студентів 
має бути настільки високим, щоб випускники 
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коледжу були ознайомлені з сучасними 
досягненнями науки, вміли застосовувати 

набуті знання у вирішенні практичних завдань. 
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МІЖПРЕДМЕТНІ ТА ІНТЕГРОВАНІ ЗВ’ЯЗКИ  

ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА У ВИВЧЕННІ КЛІНІЧНИХ ПРЕДМЕТІВ 
 

Лавровська А. А., Лапінська Т.В. 
КВНЗ «Бердичівський медичний коледж» Житомирської обласної ради 

 
Резюме. В статті обґрунтовується актуальність між предметних зв’язків у вивченні 

клінічних дисциплін. 
Акцентується увага на інтегровані зв’язки під час проведення теоретичних, практичних 

занять та конференцій. І саме основним напрямком удосконалення навчального процесу у медичних 
закладах І-ІІ рівнів акредитації є використання інтеграції під час вивчення різних дисциплін. Саме 
міжпредметні зв’язки забезпечують повторення попередніх предметів, осмислення їх необхідності 
та розуміння використання в практичній діяльності. 

Ключові слова: інтеграція, міжпредметна інтеграція, інтегрована конференція, інтегровані 
заняття. 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ И ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СВЯЗИ КАК НЕОБХОДИМОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В ИЗУЧЕНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ 

 
Лавровская А. А., Лапинский Т. 

КВУЗ «Бердичевский медицинский колледж» Житомирского областного совета 
 
Резюме. В статье обосновывается актуальность межпредметных связей в изучении 

клинических дисциплин. 
Акцентируется внимание на интегрированные связи во время проведения теоретических, 

практических занятий и конференций. И именно основным направлением совершенствования 
учебного процесса в медицинских учреждениях I-II уровней аккредитации является использование 
интеграции при изучении различных дисциплин. Именно межпредметные связи обеспечивают 
повторение предыдущих предметов, осмысление их необходимости и понимание использования в 
практической деятельности. 

Ключевые слова: интеграция, межпредметная интеграция, интегрированная конференция, 
интегрированные занятия. 
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СУЧАСНІ ПЕДАГОГ ТА СТУДЕНТ ВИЩОГО МЕДИЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ, СУБ’ЄКТ-СУБ’ЄКТНА ВЗАЄМОДІЯ 

 
Собченко К.А. 

КВНЗ «Бердичівський медичний коледж»  
Житомирської обласної ради 

 
HIGHER MEDICAL SCHOOLS TEACHERS AND STUDENT SUBJECT-INTERACTION 

 
Sobchenko K.A. 

MHEI «Berdychiv Medical College» 
 

Abstract. The contradictions of modern realities, the complexity and dynamics of life make the issue of 
getting a profession a student, transforming the neophyte into a professional. In this regard, the pedagogical 
culture of the teacher of a higher medical school and the necessity of its continuous improvement are of 
special importance. The need to improve the teacher's teaching culture and student's training is due to the 
possibility of improving the quality of the educational process as a whole. In this article the definition of the 
term "pedagogical culture" is given as a personal formation. 

Pedagogical culture is considered as a social phenomenon, the components of pedagogical culture are 
discussed, criteria of pedagogical skill of the teacher of the higher medical educational institution. The 
structure of human cognitive activity is considered. The conditional "formula of success" of modern educator 
and modern student is called, the requirements put forward by the realities of the present to the teacher and 
the student, specifies the specifics of teaching and teaching in the educational institution of medical 
orientation. The role of the teacher, first of all, his personality, in the educational process is determined. The 
student, as a subject of the educational process, factors influencing the success and, conversely, the failure 
of training is considered. 

The concepts of "learning" and "learning" of a student are determined. The role of motivation in the 
success of training and the effectiveness of subject-subject relations as a means of improving the quality of 
the educational process are determined. The peculiarities of studying at a medical university, the 
requirements put forward to a medical student by the realities of modern times, the qualities that a student 
must have in accordance with the complexity of the tasks and content of the educational process, the 
complexity with which he encounters in the process of education, are considered 

The productivity of the personal type of communication and the democratic style of collaboration of 
the subjects of the educational process is confirmed. There is a need for a coordinated subject-subject 
interaction "teacher-student" that can improve the efficiency of the educational process. 

Keywords: medical educational establishment, modern teacher,  educational  process. 
“Освіта – чудова річ, але добре було б пам’ятати: 
нічому з того, що потрібно знати, примусово 
навчити неможливо”                      

                                 Оскар Уайльд 
Актуальність проблеми: Складність, 

динаміка та суперечливі сучасні реалії 
надають актуальності питанню взаємодії 
викладача вищого медичного навчального 
закладу та студента, як суб’єктів освітнього 
процесу. Відповідно, виникає потреба в 
підвищенні педагогічної культури викладача 
та навчання студента, що сприятиме 
покращенню якості освітнього процесу в 
цілому. 

Ці задачі неодноразово розглядались в 
вітчизняній та зарубіжній педагогічній 
літературі, однак, в зв’язку з виникненням 
нових педагогічних технологій, потребують 
подальшої роботи. 

Мета статті – встановити залежність 
ефективних суб’єкт-суб’єктних відносин 
«викладач-студент» від педагогічної культури 
викладача та  успішності студента. 

В державній програмі "Освіта. Україна 
XXI століття" підготовка педагогів нового 
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покоління, спроможних творчо втілювати в 
практику принципі гуманізації, 
індивідуалізації, демократизації, та етнізації 
навчання – один із пріоритетних напрямів 
реформування системи освіти. Розв’язати цю 
задачу спроможні лише викладачі з високим 
рівнем педагогічної культури [3]. 

Є декілька загальновживаних визначень 
терміну «педагогічна культура». 
Узагальнюючи їх, можна вважати педагогічну 
культуру особистісним утворенням, що 
інтегрує в собі педагогічний досвід викладача, 
досягнутий ним рівень розвитку особистості та 
ступінь педагогічної майстерності.  

Кандидат педагогічних наук, професор 
кафедри педагогіки Житомирського 
державного університету ім.. Франка С. С. 
Вітвицька вважає, що окреме виділення 
педагогічної культури в якості важливої 
складової зумовлене специфікою діяльності 

викладача, спрямованої на формування 
особистості, здатної у майбутньому 
збагачувати культуру суспільства [1]. 

Для того, щоб майбутній медик належно 
сприймав навчальний матеріал та набував 
необхідної професійної компетентності, 
сучасний викладач повинен органічно 
поєднувати стиль подачі матеріалу, 
раціональні та емоційні пізнавальні 
можливості. 

Оскільки між традиційним і сучаснім 
педагогом існує деяка різниця, пропоную 
детальніше розглянути це питання. 

Однак, слід зауважити, що в освітньому 
процесі велика роль завжди належала, 
насамперед, особистості викладача, оскільки 
саме в ній поєднуються ті унікальні риси, які 
формують індивідуальність та створюють 
авторитет педагога. [4] 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Рис.1. Умовні складові  терміну педагогічна культура: 

 

Окремо слід зазначити, що:  

 

 
 

Рис.2.Педагогічна культура 
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психолого-педагогічна ерудиція; 

продуктивне поєднання інтелекту та моралі; 

організованість викладання. 

гармонія в науково-дослідній та навчально-виховній роботі; 

гідна власна поведінка; 

постійне планомірне самовдосконалення викладача; 

Прояв професійної компетентності викладачаЗасіб і умова впливу на студента 

Педагогічна культура це 
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Рис. 3. Педагогічна культура 

Таблиця 1 
Відмінності традиційного та сучасного педагога 

 
Традиційний педагог Сучасний педагог 

- озброєння студента знаннями, уміннями, 

навичками; 

- підготовка студента до роботи за 

спеціальністю. 

- становлення людини,  

- знаходження студентом свого власного 

образу; 

- розвиток неповторної індивідуальності, 

духовності, креативності. 

Завдання:  

- розвиток інтелекту; 

- розвиток мислення. 

- розвиток особистісно-смислової сфери. 

Освітній процес відбувається за рахунок: 

- суперечності між знанням і незнанням - знання виступають як відносини;  

- інтерактивні методики. 

Використовуються педагогічні технології: 

- пояснення - розуміння; 

- взаєморозуміння. 

 

Подача 
матеріалу 

Емоційні 
пізнавальні 
можливості 

Раціональні 
пізнавальні 
можливості 

 

 

Викладання 
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Можна вичленити таку «формулу успіху» педагога: 

 

Рис.4. Форма успіху. 

Оскільки педагогічна майстерність 
оцінюється за рядом критеріїв, пропоную 
більш детально розглянути це питання. До 
критеріїв відноситься:  

1) Гуманістична спрямованість 
викладацької діяльності;  

2) Педагогічні здібності, а саме:  
- академічні (розуміння предмету, 

науковий пошук);  
- дидактичні (доступність викладання 

матеріалу, чітке формулювання проблемних 
запитань, спроможність викликати 
зацікавленість);  

- організаторські (уміння надихнути 
студентський колектив на вирішення 
значущих завдань);  

- перцептивні (психологічні здібності 
викладача, здатність розуміти студента);  

- комунікативні (уміння вести діалог та 
встановити педагогічні відносини з групою);  

- авторитарні (ефективний емоційний 
вплив);  

- мовні (уміння висловити думку);  

- педагогічна уява (передбачення 
наслідків свого впливу, виховання особистості 
студентів);  

- вміння розподіляти увагу між 
декількома видами діяльності;  

3) Професійна компетентність, а саме: 
предметні, педагогічні, психологічні знання;  

4) Професійні вміння та навички: 
викладання, виховування, мотивація, 
оцінювання студента;  

5) Педагогічна техніка (органічно 
поєднані мова, самоконтроль, 
самостимуляція);  

6) Комунікативність (здатність до 
комфортного та продуктивного спілкування з 
молоддю) [4]. 

Суб'єкт-суб'єктна взаємодія «викладач – 
студент» здатна підвищити ефективність 
освітнього процесу, якщо вона побудована з 
дотриманням наступних вимог: 

- співробітництво при організації 
освітнього процесу; 

- відмова від авторитарної форми 
педагогічного впливу – нав’язування власної 
думки, примушування; 

Моральна 
культура 

 

Захопленість 

 

Методична 
майстерність

Інформо-
ваність 

СУЧАСНИЙ
ВИКЛАДАЧ
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- педагогічне спілкування орієнтовано на 
зрілу, самосвідому особистість; 

- за допомогою професійної 
зацікавленості викладач впливає на освітній 
процес, реалізує педагогічне спілкування; 

- наукова співпраця викладача і студента 
(пошуково-дослідні проекти); 

- участь в спільних формах роботи для 
підвищення громадсько-політичної діяльності 
студента; 

- неофіційне, нерегламентоване 
спілкування. 

Оскільки ми розглянули вимоги до 
сучасного викладача, хотілося б розглянути і 
вимоги до сучасного студента, як суб’єкта 
освітнього процесу.  

Навчання студента – складний процес 
діяльності, при якому відбувається 
контрольоване засвоєння когнітивного і 
соціально-професійного досвіду та необхідних 
способів дій, які реалізуються через уміння. 
Основоположник когнітивної психології 
Л.С.Виготський дає  таке визначення: «Учіння 
– це процес набуття знань, вмінь та навичок, 
тоді як розвиток – це набування здібностей, 
нових якостей». Тож, учіння – це процес 
набуття і закріплення способів діяльності, 

результатом якого є елементи індивідуального 
досвіду (знання, уміння, навички) [2]. 

Навчання в медичному ВНЗ вимагає від 
студента свідомості й активності, 
зосередженості і уваги, високого 
інтелектуального напруження та підвищеної 
працездатності, самоорганізації, вміння 
раціонально розподіляти час та неабиякої 
стресостійкості, оскільки складність завдань і 
змісту освітнього процесу може призводити до 
психофізіологічного перевантаження. 
Діяльність студента-медика відбувається в 
чітко запланованих умовах, до яких 
відносяться обмежений термін навчання, 
чіткий графік навчального процесу, 
своєрідність розпорядку роботи навчального 
закладу та ін. Також слід зауважити наявність 
окремої проблеми: специфіка навчання в 
медичному ВНЗ полягає в тому, що більшість 
інформації студент отримує безпосередньо від 
викладача, що в деякій мірі зумовлює 
переважно безініціативний, пасивний стан 
його особистості. 

Психологічні дослідження доводять, 
що найбільші труднощі в навчанні студентів 
викликає невміння раціонально розподіляти 
час.

 

 
Рис.5. Особливості діяльності студента медичного ВНЗ.

 

‐ Проблема студентів медичного ВНЗ: інформаціє поступає безпосередньо 

від викладача, що обумовлює пасивність особистості;

О
со
бл
и
ві
ст
ь 
ді
ял
ьн
ос
ті

 с
ту
де
н
та

 м
ед
и
ч
н
ог
о 

В
Н
З 

- Стійкість до стресу; 

‐ Свідомість, активність, інтелектуальне напруження;

‐ Поєднання навчального і наукового процесів;

- Збільшення об'єму самостійної роботи; 

- Особливість засобів діяльності; 

‐ Оволодіння процесом формування медичних знань;

- Професійна діяльність медика несе важливу соціальну функцію; 

‐ Заплановані умови навчання;
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Рис. 6. Особливості учбової діяльності студента-медика 

Пізнавальна діяльність має психологічну 
структуру, її успіхи залежать від активності 
студента. Можна сказати, що студент виступає 
суб’єктом навчання в тому випадку, якщо 
працює з найвищої активністю. Навчання 
повинно стати особистісним життєвим сенсом, 
поєднати розум, почуття і волю, тільки тоді 
майбутній медик спрямує творчу пізнавальну 
активність на професійне самоствердження і 
життєве самовизначення, розвиток свого 
потенціалу та оволодіння професією [3]. 

Успіху студента в учбовій діяльності 
сприятиме неупереджене ставлення до мети і 
завдань освітнього процесу. Успішне навчання 
залежить від багатьох причин, провідне місце 
серед яких займають мотивація, установка, 
інтереси і пізнавальні потреби, а також 
цілеспрямованість та вольові якості. Звичайно, 
на успішність впливає і рівень 
інтелектуального розвитку студента, однак, А. 
О. Реан в своєму дослідженні виявив цікавий 
факт. Він порівняв результати тестування 
групи студентів різного інтелектуального 
рівня з рівнем їх успішності і виявив, що 
особливого зв’язку рівня інтелекту та 
показника успішності не існує. Це стосувалось 
як фахових предметів, так і дисциплін 
гуманітарного профілю. Згодом він встановив 
іншу суттєву закономірність: «сильні» і 

«слабкі» студенти відрізняються один від 
одного за мотивацією навчальної діяльності. 
«Сильні» студенти мають внутрішню 
мотивацію: бажання опанувати обрану 
професію на високому рівні, отримати міцні 
професійні знання. При цьому мотивації 
«слабких» студентів: здобути освіту «бо так 
хотіли батьки», уникнути покарання за низьку 
успішність та ін. 

Цікаво, що позитивна внутрішня 
мотивація може компенсувати недостатньо 
високий рівень інтелектуальних здібностей, 
тоді як у зворотному напрямку цього не 
спостерігається і високий рівень інтелекту не 
компенсує низьку учбову мотивацію та 
безпосередньо не сприяє успішному учінню. 
Саме тому важливе завдання сучасного 
педагога – формування професійних мотивів 
навчання, потреби в набуванні професійних 
знань та умінь. Тоді освітній процес 
викликатиме позитивні емоції та бажання 
працювати [6]. Тож, все вищезазначене 
дозволяє зробити висновки, що очікування 
студентів і прагнення викладачів щодо 
професійного самовдосконалення багато в 
чому збігаються. Зокрема, в мотивації до 
навчання, ефективній комунікації, у володінні 
сучасними методами навчання.  
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Враховуючі указані цілі та завдання, 
можна сказати, що професійна підготовка 
сучасного викладача медичного ВНЗ має 

спиратись як на зовнішні, так і на внутрішні 
орієнтири.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.7.Складові підготовки сучасного викладача.

Продуктивність особистісного типу 
спілкування і демократичного стилю співпраці 
суб'єктів освітнього процесу підтверджуються 
і даними багатьох соціологічних досліджень. 

Все вищеперераховане обумовлює 
необхідність узгодженої суб'єкт-суб'єктної 
взаємодії «викладач – студент», здатної 
підвищити ефективність освітнього процесу. 
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СУБ’ЄКТ-СУБ’ЄКТНА  ВЗАЄМОДІЯ 
 

Собченко К.А. 
КВНЗ «Бердичівський медичний коледж» Житомирської обласної ради 

 
Резюме. Суперечливість сучасних реалій, складність та динаміка життя роблять актуальним 

питання отримання професії студентом, перетворення неофіта на професіонала. В зв’язку з цим 
особливої важливості набуває педагогічна культура викладача вищого медичного навчального 
закладу та необхідність постійного її покращення. Потреба в підвищенні педагогічної культури 
викладача та навчання студента обумовлена можливістю покращення якості освітнього процесу в 
цілому. В даній статті дається визначення терміну «педагогічна культура» як особистісному 
утворенню. Педагогічна культура розглядяться як соціальне явище, обговорюються складові 
педагогічної культури, критерії педагогічної майстерності викладача вищого медичного навчального 
закладу. Розглядається структура пізнавальної діяльності людини. Називається умовна «формула 

ПІДГОТОВКА СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА 
МЕДИЧНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ 

Зовнішні орієнтири 

Внутрішні орієнтири 

Історичний досвід Соціальна потреба Професійні вимоги 

Очікування студентів Професійні інтереси Індивідуальні особливості
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успіху» сучасного педагога та сучасного студента, вимоги, які висуваються реаліями сучасності до 
викладача та студента, вказується специфіка навчання та викладання в навчальному закладі 
медичної спрямованості. Визначається роль педагога, насамперед, його особистості, в освітньому 
процесі. Розглядається студент, як суб’єкт освітнього процесу, фактори, які впливають на 
успішність та, навпаки – неуспішність навчання. Визначаються поняття «навчання» та «учіння» 
студента. Визначається роль мотивації в успішності навчання та ефективність суб’єкт-
суб’єктних відносин як засобу покращення якості освітнього процесу. Розглядаються особливості 
навчання в медичному ВНЗ, вимоги, які висуваються до студента-медика реаліями сучасності, 
якості, якими має володіти студент-медик відповідно до рівня складність завдань і змісту 
освітнього процесу, складності, з якими він зустрічається в процесі отримання освіти. 
Підтверджується продуктивність особистісного типу спілкування і демократичного стилю 
співпраці суб'єктів освітнього процесу. Доводиться необхідність узгодженої суб'єкт-суб'єктної 
взаємодії «викладач – студент», здатної підвищити ефективність освітнього процесу. 

Ключові слова: медичний навчальний заклад, сучасний педагог, освітній процес, суб’єкт-
суб’єктні відносини 
 

ПЕДАГОГОВ И СТУДЕНТОВ ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ, 
СУБЪЕКТ-СУБЪЕКТНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 
Собченко К.А. 

КВУЗ «Бердичевский медицинский колледж» Житомирского областного совета 
 
Резюме. Спорные современные реалии, сложность и динамика жизни делают  актуальным 

вопрос получения профессии студентом, превращение его из неофита в профессионала. В святи с 
этим особую важность приобретает педагогическая культура преподавателя высшего 
медицинского ученого заведения, как и необходимость её улучшения. Потребность в повышении 
педагогической культуры преподавателя та уровня учёбы студента обусловлена возможностью 
улучшения качества образовательного процесса в целом. В данной статье даётся определение 
термину «педагогическая культура» как личностному образованию. Педагогическая культура 
рассматривается как социальное явление, обговариваются составные педагогической культуры, 
критерии педагогического мастерства преподавателя высшего медицинского ученого заведения. 
Рассматривается структура познавательной деятельности человека. Называется условная 
«формула успеха» современного педагога и современного студента, требования, которые 
выдвигаются современными реалиями к преподавателю и студенту, указывается специфика 
обучения и преподавания в учебном заведении медицинской направленности. Определяется роль 
педагога, прежде всего, его личности, в учебном процессе. Рассматривается студент, як субъект  
ученого процесса, факторы, которые влияют на успеваемость и, наоборот – неуспеваемость учёбы.  
Определяются понятия «учёба» та «обучение» студента. Определяется роль мотивации в 
успешности обучения и эффективность субъект-субъектных отношений как средства повышения 
качества образовательного процесса. 

Рассматриваются особенности обучения в медицинском ВНЗ, требования, которые 
выдвигаются к студенту-медику современными реалиями, качества, которыми должен обладать 
студент-медик соответственно с уровнем сложности заданий и содержания образовательного 
процесса, сложности, с которыми сталкивается студент в процессе получения образования. 
Подтверждается продуктивность личностного типа общения и демократического стиля 
сотрудничества субъектов образовательного процесса. Доказывается необходимость 
урегулированного субъект-субъектного взаимодействия «преподаватель – студент», способной 
повысить эффективность образовательного процесса. 

Ключевые слова: медицинское учебное заведение, современный педагог, образовательный 
процесс, субъект-субъектные отношения. 
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ЗНАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ – ОДНА  З УМОВ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ 
МОЛОДШОГО МЕДИЧНОГО СПЕЦІАЛІСТА 

 
Довгорук Л.П. 

Новгород – Сіверське медичне училище 
 

KNOWLEDGE OF ENGLISH IS ONE OF THE REQUIREMENTS FOR DEVELOPING THE 
JUNIOR MEDICAL SPECIALIST'S PERSONALITY 

 
Dovhoruk L. P. 

Novhorod – Siverskyy medical school 
 

Abstract. The article describes important foundations of the organization of the English learning 
process and determines the benefits concerning requirements of the junior medical specialist's 
development.The work underlines the fact that the main purpose of having a practical command of English 
in the higher medical establishments is receiving of knowledge and skills of full – fledge professional 
dialogue speech by medical students. The paper writes up the peculiarities of the language proficiency and 
importance of the English command's determination of the first year students. 

The article defines the typical models of questionnaire of sick people in a polyclinic and a hospital; 
presents the example of communication with sick people in stationary conditions; argues that knowledge of 
colloquial vocabulary, medical terminology and grammatical rules is vital for medical workers during 
conversations with patients of outpatient and inpatient departments. The article underlines some 
psychological aspects of the better English memorizing and mastering; shows the role and importance of 
professional situations in the learning process. We can also observe the professional learning direction in 
different courses of study; some advantages and disadvantages of the English textbooks. The work points out 
that thematic situation is the most effective technique in English learning which can encourage development 
of creative students' facilities.It proves that topical variety of English is great and different. General 
educational, cross – cultural and professional themes create nice opportunity for developing of a versatile 
personality and communicative skills of future medical specialists.  

Key words: professional communication, personality, learning process.
Актуальність проблеми. Одним з 

головних шляхів підвищення ефективності 
навчального процесу з англійської мови є 
здатність викладачів розвивати особистість на 
основі важливих принципів: індивідуалізації, 
добровільності, співтворчості, емоційної 
привабливості міжособистісних стосунків 
тощо. 

Оптимальна організація навчального 
процесу з англійської мови забезпечується 
здатністю і вмінням викладачів залучати 
студентів до власної системи цінностей, 
насичувати педагогічний процес творчою 
роботою, яка має велике духовне і соціальне 
значення. Успіх залежить від складу його 
учасників, і характеру взаємин між ними. 
Будується на пізнанні внутрішнього світу 
студента в умовах максимальної емоційної 
зручності, значних і систематичних творчих 
зусиль. Студент у такому процесі виявляє свої 
кращі риси характеру, свідомо керує власними 

почуттями і бажаннями, робить їх 
відповідними ситуації. 

В одних випадках це може виявитись в 
умінні тримати себе в руках, в інших - в умінні 
долати в собі негативні емоції, стан 
бездіяльності, страху тощо, тому процес 
навчання англійської мови студентів медичних 
навчальних закладів передбачає вирішення 
важливих психологічних, лінгвістичних і 
методичних проблем. 

Мета дослідження – розкрити основні 
вимоги здійснення навчального процесу з 
англійської мови; охарактеризувати 
навчальний матеріал з англійської мови. 

Матеріали та методи: 
- контент-аналізнаукових джерел 

інформації; 
- систематизація. 
Отримані результати та обговорення. 

Досягнення практичного оволодіння 
англійською мовою має на увазі перш за все 
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міцні знання, вміння та навички молодших 
спеціалістів в формі усної комунікації - 
професійної діалогічної мови. Тому дуже 
важливо так організувати підготовку з 
англійської мови, щоб вона могла повністю 
забезпечити як опитування хворого в 
поліклініці, стаціонарі чи вдома так і бесіди з 
лікарями, середнім і молодшим медичним 
персоналом і місцевим населенням. Крім того, 
медичному працівнику необхідно вміти 
працювати з письмовими та електронними 
джерелами інформації, медичними журналами 
, проспектами ліків, а також до певної міри 
письмом для ведення документації, прийнятої 
в медичній практиці. 

Організація процесу підготовки 
студентів з англійської мови потребує 
індивідуального підходу, який дозволяє 
переборювати труднощі, пов'язані з низьким 
рівнем базових знань, досить часто відсутності 
мотивації, відсутності спеціальної літератури 
— підручників і т.д. [4] 

Модель навчання яка охоплює курс 
мовної підготовки вимагає: 

- виділення найбільш типових ситуацій 
спілкування, а саме: медична сестра - пацієнт, 
медична сестра - лікар, медична сестра - 
медична сестра; 

- вибір лексико - граматичного 
матеріалу, що забезпечує спілкування в таких 
ситуаціях; 

- засоби навчання діалогічного мовлення 
в яких мають бути певні установки, конкретні 
ситуації і враховуються недостатність вміння 
користуватися іноземною мовою, відсутність 
необхідної філологічної підготовки та 
іншомовного оточення;  

- побудова загальної схеми організації 
процесу навчання, яка відображує зв'язок між 
тематикою, мовним матеріалом і розвитком 
вмінь і навичок діалогічного мовлення. [6] 

- З метою вирішення основних проблем 
навчання англійській мові молодших 
медичних спеціалістів проводяться попередні 
зрізи - виявлення рівня оволодіння 
англійською мовою першокурсників, які 
включають: 

- визначення рівня розуміння різних 
питань і розпоряджень англійською мовою; 

- визначення рівня розуміння усних 
повідомлень англійською мовою; 

- визначення рівня вміння вести 
професійну бесіду англійською мовою. 

Результати дають можливість 
здійснювати індивідуальний підхід та 
сприятливу психологічну атмосферу. В 
стаціонарних умовах спілкування з хворим 
роль середнього медичного персоналу 
набагато зростає, медичним сестрам більш ніж 
лікарю доводиться контактувати з хворим. Для 
бесід з хворими і амбулаторних і стаціонарних 
умовах медпрацівникам потрібно володіти 
лексикою побутового характеру з 
використанням медичних термінів. Крім того 
медична сестра застосовує монологічну мову, 
коли , наприклад, треба розповісти лікарю про 
стан здоров'я хворого. В такому випадку 
звичайно доповідає медсестра у вигляді "Case 
Report" . [2] 

CASE REPORT SCHEME 
1. Passport Data:  Surname, initials; 

Age; Profession; Date of Admission 
2. Complaints 
3. Present History 
4. Past History (briefly)  
5. Physical Examination: 

Auscultation; Palpation; Percussion  
6. Laboratory Data: Blood analyses; 

Urinalyses; Tests; Biochemistry studies; 
Stool for ova or larvа of parasites; X — ray 
examination ECG, BCG, PhCG; 

Bacteriological Studies; Histological 
Studies; Swab, washing 

7. Provisional (initial) Diagnosis; 
Clinical Diagnosis; Final Diagnosis (confirmed); 
Presumptive Diagnosis; Establishment of the 
Diagnosis; Final (confirmed) 

8. Treatment given 
9. Prognosis (Instructions and 

Prescriptions) [5] 
Побудова монологічного мовлення 

вимагає також і знання граматичного 
матеріалу, який є невід’ємною частиною 
англійської мови. Варто зазначити, що 
найбільш поширений граматичний матеріал - 
це часи групи Simple, отже професійне 
спілкування можна розпочинати з самого 
початку вивчення англійської мови в училищі 
чи в коледжі. Успішне оволодіння нею в 
великій мірі залежить від індивідуальних 
особливостей сприйняття і пам'яті студентів. 
Відомо, що у розвитку особистості людини 
певну роль відіграє мимовільне 
запам'ятовування. На думку психологів те, що 
потрібно людині у її діяльності 
запам'ятовується мимоволі. Ось чому процес 
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засвоєння англійської мови значно 
прискорюється, якщо пов'язувати його подачу 
і закріплення з ситуаціями професійного 
характеру. Таким чином, успіх оволодіння 
англійською мовою тісно пов'язаний з 
вихованням інтересу до обраної професії, 
бажанням оволодіти нею, користуватися 
знаннями, одержаними в училищі, в 
практичній роботі. [7] 

Взаємопов'язані психологічні і 
методичні установки підкріплюються 
об'єктивно підібраним матеріалом. На 
початковому етапі при оволодінні фонетико - 
орфографічним курсом англійської мови 
засвоюються фонетичні звуки відповідно до 
вимог артикуляції, а також потрібний 
лексичний матеріал, приблизно половину 
об’єму якого складає медична лексика і вправи 
на засвоєння головним чином усної діалогічної 
мови. 

При вивченні навчального матеріалу, 
коли все більше реалізується професійна 
спрямованість підключається необхідні 
граматичні таблиці і спеціальна система вправ 
- діалогічних і монологічних в зв'язку з 
конкретною тематикою на основі відібраного 
лексико - граматичного матеріалу, 
представленого у вигляді оригінальних текстів 
та діалогів по спеціальності. [3] Згідно 
програми цей матеріал вивчається на 2 курсі, 
який передбачає як безпосередньо пов'язані 
теми зі спеціальністю так і загальні теми, такі 
як "Студент і його оточення", 
"Країнознавство", які ввійшли окремими 
змістомовними модулями в тематичний план І 
семестру. Другий семестр безпосередньо 
визначає теми, пов'язані з майбутньою 
спеціальністю  

"Поліклініка", "Лікарня", "Аптека". На 
старших курсах вивчаючи анатомо - 
фізіологічні особливості людини майбутній 
спеціаліст разом з оволодінням діалогічним і 
монологічним мовленням приділяє значну 
увагу роботі з фахової літератури. [2] 

Підручники "Англійська мова для 
студентів – медиків: Анатомічна, клінічна і 
фармацевтична термінологія", Київ "Вища 
школа", автор А.В. Янков та "English for 
Medical Students - Англійська мова для 
студентів – медиків", Київ "Медицина", автори 
А.Г.Саблук та Л.В. Левандовська мають 
інформативно - пізнавальну та тренувально - 
комунікативну направленість, забезпечує 

навчально - методичним матеріалом, дають 
змогу проводити систематичну диференціацію 
кожної теми з таких аспектів як анатомічний, 
клінічний, фармацевтичний. [5]  Але слід 
відзначити, що робота з цими підручниками 
викликає певну трудність у студентів, 
більшість текстів досить складні, вимагають 
систематичної роботи над лексикою. Тому в 
навчальному процесі повинні бути присутні 
рольові ситуації, які вимагають тривалої 
підготовки. Для створення таких ситуації 
можна використати малюнки, опис ситуацій, 
інструкції. Матеріал рольових діалогів, 
інтерв'ю, дискусій, оцінки прослуханого або 
прочитаного також полегшують проведення 
аудіювання та мовлення, адже гра розкриває 
творчі можливості студентів та робить заняття 
цікавим. Саме тому, умовно - природні 
ситуації, що займають важливе місце у мовній 
підготовці молодших спеціалістів, є найбільш 
ефективними прийомами оволодіння 
англомовним матеріалом. Випускники 
медичних училищ та коледжів, які мають 
намір здати практичний іспит з англійської 
мови, повинні не лише мати глибокі знання а й 
уміння швидко аналізувати повідомлення, 
вміти відповідати на питання, та обирати 
правильні відповіді на тести. Враховуючи 
особливості практичної потреби середніх 
медичних працівників,які мають намір 
працювати за кордоном можна взяти до уваги 
екзамен TOEFL - тобто екзамен з англійської 
мови як іноземної. [8] 

Аналіз навчальних програм, планів, мети 
навчання англійської мови у медичних 
училища та коледжах показує що ця 
дисципліна більше ніж будь - яка дає 
можливості не лише вдосконалення мовної 
підготовки, а й створює умови для всебічного 
розвитку особистості, впливає на створення 
позитивних емоційних реакцій, розкриває 
комунікативні здібності. Для ведення 
професійної бесіди студент повинен широко 
використовувати знання з професійно - 
орієнтованих дисциплін, мати широкий 
світогляд, вміти орієнтуватися в подіях 
повсякденного життя. На відміну від інших 
дисциплін, які вивчають певну галузь знань, 
при вивченні англійської мови викладач і 
студент,крім професійних тем, обговорюють 
також теми  "Фізкультура і спорт", де мова йде 
не лише про заняття спортом, його види, а і 
роль культури у вихованні здорового способу 
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життя; історію Олімпійських ігор, визначних 
спортсменів сучасності. При вивченні теми 
"Подорож" студенти розповідають про різні 
країни, організацію відпочинку, роботу 
туристичного агентства і т.д. [2] 

Краєзнавство також поглиблюють 
знання історії України, Великобританії, США, 
державний, політичний устрій, традиції, 
культуру, визначних письменників, 
художників, композиторів. Студенти 
готуючись до занять, і працюючи самостійно 
знаходять цікавий матеріал. На першому курсі, 
де навчаються студенти на базі основної 
школи, теми загальноосвітнього характеру "Я і 
мої обов'язки", "Мистецтво в нашому житті", 
"Освіта в Україні і за кордоном", "Засоби 
масової інформації"," Інтернет", "Життя 
суспільства", "Молодіжні проблеми" і т.д. 
Обговорення їх сприяє як поглибленню знань 
студентів, так і формуванню їх особистості. 
Вони допомагають формуванню громадянської 
позиції студентів, національному, 
екологічному, естетичному вихованню. Отже, 
вивчення англійської мови допомагає 
майбутнім молодшим медичним спеціалістам 
не лише стати успішною особистістю. Період 
навчання в училищі - це час сподівань, надій, 
становлення. Студенти є не тільки 
спостерігачами, а й активними учасниками 
подій, що відбуваються в нашому суспільстві є 
запорукою створення умов для гідного життя, 
розвитку і реалізації особистості. Знання 
англійської мови допомагає їм знайти свій 
шлях в житті. [6] 

Необхідно звернути увагу і на 
особистість педагога, викладача англійської 
мови. Вимоги до нього знаходяться у 
постійному розвитку, що відображається у 
розширенні професійних функцій, засвоєнні 
нових видів знань, оволодіння інноваційними 
технологіями навчання. Головна мета 
викладача англійської мови - гуманізація 
освіти, що полягає в утвердженні людини як 
найвищої соціальної цінності, в найповнішому 

розкритті її здібностей, формуванні цілісної 
картини світу, духовності, культури 
особистості, тому робота такого викладача 
потребує тісного спілкування з викладачами 
природничо - наукових та професійно - 
орієнтованих дисциплін, широкого світогляду, 
орієнтації в різних питаннях громадського 
життя, вирішенні проблем сучасності. [1] 

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Англійська мова - це невід'ємна 
частина підготовки кваліфікованих фахівців, 
адже її специфіка полягає у тому, що 
домінуючим компонентом змісту навчання 
англійській мові є не основи наук, а способи 
діяльності - навчання різним видам мовної та 
мовленнєвої діяльності: говорінню, 
аудіюванню, читанню, письму. Згідно з 
психологічною теорією діяльності, навчання 
будь-якому виду діяльності здійснюється у 
процесі її реалізації. В основі формування 
умінь з будь-якого виду іншомовної 
мовленнєвої діяльності лежать слухомоторні 
навички; формування комунікативної 
компетенції – потребує пріоритету 
інтерактивних засобів навчання для групової 
або індивідуальної роботи студентів. 

Тому пріоритет у вивченні англійської 
мови має належати виконанню вправ усного 
характеру. У цьому полягає як особливість 
дисципліни, так і основна складність 
викладання англійської мови,особливо при 
формуванні навичок мовлення. Для вирішення 
таких завдань слід орієнтуватися на вибір 
оптимальних засобів навчання, виходячи, 
передусім, з іх дидактичних особливостей та 
функцій, що є важливою умовою активізації 
навчального процесу на заняттях англійської 
мови. Діяльність не має бути нудною. Це 
проста формула, якою потрібно керуватися, 
під час викладання англійської мови у вищих 
навчальних закладах. 

Талант викладача та його педагогічна 
майстерність також сприяють засвоєнню 
навчального матеріалу.
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ЗНАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ – ОДНА З УМОВ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ 

МОЛОДШОГО МЕДИЧНОГО СПЕЦІАЛІСТА 
 

Довгорук Л.П. 
Новгород – Сіверське медичне училище 

 
Резюме. Стаття описує важливі принципи організації навчального процесу з англійської мови 

та визначає їх переваги щодо умов розвитку молодшого медичного спеціаліста. 
Робота підкреслює, що основна мета практичного оволодіння англійською мовою у вищих 

медичних навчальних закладах – це здобуття студентами – медиками навичок та вмінь повноцінного 
професійно – діалогічного мовлення. 

Звертає увагу на особливості курсу мовної підготовки та необхідність виявлення рівня 
оволодіння англійською мовою першокурсників. 

Дана стаття розглядає типові схеми опитування хворих в поліклініці та лікарні; подає 
приклад спілкування з хворими в стаціонарних умовах; доводить, що для бесід з хворими 
амбулаторних і стаціонарних відділень медпрацівникам потрібно володіти лексикою побутового 
характеру з використанням медичних термінів та знати певний граматичний матеріал. 

Висвітлює психологічні особливості кращого запам’ятовування та засвоєння англійської мови; 
розкриває роль та значення ситуацій професійного характеру в освітньому процесі. 

Робота привертає увагу на професійну спрямованість навчального матеріалу на різних курсах 
навчання; подає переваги та недоліки підручників вивчення англійської мови студентами – медиками. 

Наголошує, що рольові ситуації є найбільш ефективними проймами оволодіння англомовним 
матеріалом та сприяють розвитку творчих здібностей студентів. 

Доводить, що спектр тем вивчення англійської мови є широким та різноманітним: від 
загальноосвітніх та країнознавчих тем до тем професійного характеру, що створює гарні умови для 
всебічного розвитку особистості та розвитку комунікативних здібностей майбутніх фахівців – 
медиків. 

Ключові слова: професійне спілкування, особистість,навчальний процес 
 

ЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА – ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ МЛАДШЕГО 
МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА 

 
Довгорук Л.П. 

Новгород - Северское медицинское училище 
 
Резюме. Статья описывает важные принципы организации обучающего процесса по 

английскому языку и определяет их преимущества относительно условий развития младшего 
медицинского специалиста. 

Работа подчеркивает то, что основная цель практического использования английского языка 
в высших медицинских учебных заведениях – это получение студентами – медиками умений и 
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навыков владения полноценной профессиональной диалогической речи. 
Обращает внимание на особенности курсу языковой подготовки и необходимость 

установления уровня владения английским языком студентами – первокурсниками. 
Данная статья рассматривает типичные схемы опроса больных в поликлинике и больнице; 

подает пример общения с больными в стационарных условиях; доказывает, что бесед с больными 
амбулаторных и стационарных отделений медработникам нужно владеть лексикой бытового 
характера с использованием медицинских терминов и знать определенный грамматический 
материал. 

Статья раскрывает психологические особенности лучшего запоминания и усвоения 
английского языка; показывает роль и значение ситуаций  профессионального характера в 
образовательном процессе. 

Работа обращает внимание на профессиональное направление обещающего материала на 
разных курсах обучения; подает преимущества и недостатки учебников по изучения английского 
языка студентами – медиками. 

Отмечает, что ролевые ситуации являются наиболее эффективными методами усвоения 
англоязычным материалом и помогают развитию способностей студентов. 

Доказывает, что спектр тем изучения английского языка – широкий и разнообразный. Это 
темы общеобразовательного, страноведческого и профессионального характера, которые создают 
хорошие условия для всестороннего развития личности и развития коммуникабельных способностей 
будущих специалистов – медиков.  

Ключевые слова: профессиональное обучение, личность, учебный процесс. 
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УДК 37. 016: 911. 3 
 

МЕТОДИ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ 
ВИВЧЕННЯ ГЕОГРАФІЇ 

 
Теплицька Н.В. 

КВНЗ «Бердичівський медичний коледж»  
Житомирської обласної ради 

 
METHODS OF ACTIVIZATING THE STUDENT EDUCATIONAL INTEREST FOR 

GEOGRAPHY LEARNING. 
 

Teplytska N.V. 
МHEI "Berdychiv Medical College" 

 
Abstract. The article deals with methods of activization of the student educational interest; it is 

substantiated their using in a process of learning geography; it’s lighted the necessity of progressive 
technology using, forms and methods of the active studying for the higher level professional training of the 
future medical workers. 

Socio-economic and political changes in society put forward new demands in training specialists in 
higher education. The focus is aimed at providing modern education of future professionals the knowledge 
and skills with a view to their effective use in professional activities. 

So, modern educational technology provides high efficiency of learning of students, so it is 
characterized motivation and commitment. Enhancing learning of students is the primary focus of improving 
the educational process in schools. Therefore, the search system ensures the promotion of education, where 
the dialectical relationship principles combined factors, ways and conditions of the activity of students 
remain relevant. 

Updating can be defined as a constant, ongoing process to stimulate students' energetic, focused 
training, elimination of passive and stereotyped activities. The main goal of activation is a forming activity 
of students, improving the quality of the educational process aimed at the acquisition of emotionally valuable 
experience, ensuring individual adaptation to the social environment and professional potential disclosure of 
identity. 

Keywords: methods, activization, activity, educational interest, geography, student. 

 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді.Активність кожного студента на всіх 
рівнях залежності від активізації навчального 
процесу в цілому, а навчальний процес – від 
особистості викладача, його вміння 
організовувати навчальну діяльність. На даний 
час використовуються різні напрями 
активізації пізнавальної діяльності, що 
включають різноманітність форм, методів, 
засобів навчання, виправданий і свідомий 
вибір яких за умов умілого та педагогічного 
правильного поєднання суттєво впливає на 
ефективність навчальної діяльності, стимулює 
активність і самостійність студентів. 

Метою роботи євизначення напрямків 
активізації навчально-пізнавальної діяльності 
студентів для підвищення ефективності 
навчання та якості підготовки фахівців. 

Матеріали та методи дослідження. Для 
досягнення мети використовують методику 
структурно-логічного аналізу та узагальнення. 

Результати та їх обговорення. 
Кожна наука звітує перед суспільством 

про свої здобутки та визначає пріоритетні 
проблеми, на розв'язання яких спрямовують 
основні зусилля. За останні роки географія 
встановила основну закономірність розвитку 
природи та її взаємодії з людством. Усі сфери  
діяльності суспільства (територіальна 
організація, природокористування, пошук 
корисних копалин, рекреація, заповідна 
справа) розвивається завдяки активному 
вивченню географії. 

У світлі реформування освіти в Україні 
постає завдання щодо обґрунтування наукових 
засад подальшого розвитку і підвищення 
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пізнавальної самостійності та активність 
студентів у навчальному процесі. Вирішальне 
значення відіграє навчання студентів, у ході 
якого вони оволодівають знаннями, вміннями 
та навичками. Для студента важливо не лише 
формування фонду знань, але й формування 
інтелектуальних вмінь. 

Ефективність занять з географії 
визначають різні показники, серед яких 
найважливіші –активність студентів та їх 
зацікавленість у вивченні предмета. Вивчаючи 
географію – студенти пізнають світ, при цьому 
їх пізнавальний інтерес має пошуковий 
характер, завдяки чому студенти самостійно 
шукають відповіді на запитання, що 
виникають, проводять спеціальні дослідження, 
що доводять позитивний вплив пізнавального 
інтересу на такі психічні процеси - як 
мислення та пам'ять. 

Пізнавальний інтерес – це вибіркова 
спрямованість особистості, звернена до сфери 
пізнання, її предметності і самого процесу 
оволодіння знаннями, це інтерес до глибокого, 
усвідомленого пізнання.  

Процес формування пізнавального 
інтересу до географії відбувається 
різноманітними методами, зокрема: 

‐ навчальної дискусії; 
‐ забезпечення успіху у навчанні; 
‐ пізнавальних  ігор; 
‐ створення інтересу в процесі 

викладання навчального матеріалу; 
‐ створення особливої новизни 

навчального матеріалу; 
‐ творчих завдань. 
В чому суть цих методів? Як їх можна 

використовувати при вивченні географії? 
Дискусія – це глибоке обговорення 

якогось суперечного, проблемного питання. 
Вона є складною формою роботи, але водночас 
і важливим засобом активізації пізнавального 
інтересу студентів. 

Метод навчальної дискусії формується 
на обміні думками як між студентами, так і 
між викладачем та студентами; вчить 
самостійно мислити, розвивати вміння 
практичного аналізу.  

Навчальну дискусію краще проводити з 
метою розв’язання поставленої проблеми 
фронтально чи окремими групами студентів. 
Завдяки їх проведенню студенти отримують 
нові знання, із зацікавленістюзалучаються до 
процесу обговорення проблемного 

питання.Навчальна дискусія створює 
оптимальні умови для попередження 
можливих помилкових тлумачень, для  
підвищення активності студентів і міцності 
засвоєння навчального матеріалу. Вона сприяє 
розвитку критичного мислення, вчить 
аргументувати власні позиції при 
вирішенніпоставленої проблеми. В процесі 
дискусії студенти вчаться критично ставитися 
до чужих і власних суджень. 

Викладач повинен слідкувати за ходом 
дискусій, не дати при цьому можливості 
студентам перетворити її в гостру суперечку, 
відхилившись від теми обговорення. 

Найпоширенішими форми для 
проведення дискусій є: «Круглий стіл» та 
«Дебати». Можливі питання для дискусій: 

‐ «Чому віддаленість від Європи та 
інших частин світу вже не є вирішальним 
чинником географічного положення 
Австралії?»; 

‐  «Чому темпи промислового розвитку 
країн Північної Америки на сучасному етапі 
мають низький рівень?»; 

‐ «Які проблеми розвитку сільського 
господарства світу?»; 

‐ «Чому Західна Європа є центром 
світового господарства? Підтвердіть свою 
думку прикладами»; 

‐ «В чому заключаються особливості 
міжнародних відносин на сучасному етапі?». 

Метод забезпечення успіху в навчанні 
передбачає допомогу відстаючим студентам, 
розвиток у них інтересу до знань, прагнення 
досягти успіху, пробуджує усвідомлення, 
власних можливостей і на цій основі 
прагнення закріпити успіх. 

Метод пізнавальних ігор має 
неабиякий вплив на засвоєння студентських 
знань, набуття умінь і навичок. Гра – один з 
найдавніших методів навчання. Вона збагачує 
студентів певними враженнями, забезпечує  
емоційну  обстановку відтворення знань, 
полегшує засвоєння навчального матеріалу, 
створює піднесений настрій, заохочує до 
навчальної роботи. Гра – є один із засобів і 
умов розвитку інтелекту студентів. Ігровий 
метод навчання визначає цілеспрямований 
вплив на зміст освіти, що підлягає засвоєнню, 
характеризує взаємодію викладача і студентів, 
передбачає вид навчальної діяльності. Для 
ігрових методів характерні особливості, що 
відрізняють їх від традиційної діяльності: 
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активізація мислення і поведінки студентів, 
високий ступінь задіяності у навчальному 
процесі, обов’язковість взаємодії студентів 
між собою та викладачем, посилення 
емоційності і творчий характер заняття, 
самостійність у прийнятті рішення, прагнення 
набуття вмінь і навичок відносно короткий 
термін. 

Метод створення інтересу в процесі 
викладання навчального матеріалу полягає у 
використанні цікавих фактів, якими легко 
привернути увагу і викликати інтерес до 
навчання. Студенти із задоволенням слухають 
викладача, коли він розповідає додаткову 
цікаву інформацію стосовно змісту лекції. 
Наприклад, при вивченні теми «Країни 
Африки» можна використовувати цікаві факти 
про пустелю Сахару, Великі піраміди Єгипту, 
коштовне каміння Південної Африки, Ніл – 
найдовша річка світу. Особливий інтерес у 
студентів викликають розповіді про 
походження географічних назв, дивовижні 
явища в природі, які на сьогоднішній день 
важко пояснити. Але не слід перенасичувати 
лекцію надлишковою інформацією. Бажано 
використовувати два – три цікавих факти, 
тільки тоді викладач зможе сформувати 
пізнавальний інтерес у студентів, інакше 
студенти втратять здатність аналізувати 
інформацію та робити висновки, тобто думати. 

Метод створення ситуації новизни 
навчального матеріалу полягає у тому, що 
викладач прагне на кожній лекції виділити 
нові знання, якими збагатилися студенти. 
Педагог створює тому морально-психологічну 
атмосферу в якій вони інтелектуально зросли. 
Важливе значення, має мотивація нового 
навчального матеріалу на початку вивчення 
теми, коли викладання спеціальними 
прийомами заохочує студентів до здобуття 
знань. При цьому можна актуалізувати опорні 
знання та чітко виокремити нові. 

Метод опори на життєвий досвід 
студентів – дуже важливий фактор у 
формуванні пізнавальних інтересів студентів. 
Адже у повсякденному житті за межами 
навчання студенти спостерігають 
найрізноманітніші факти, явища, події, які 
можуть ґрунтуватися на певних 
закономірностях, з якими вони знайомляться 
під час вивчення географії. Деякі студенти 
разом із батьками подорожують, відвідуючи 
різні видатні місця та віддалені регіони, тому 

при вивченні нового навчального матеріалу 
вони можуть поділитися своїми враженнями 
від подорожей. Важливе значення в розвитку 
пізнавальних інтересів студента моє 
дослідження краєзнавчого матеріалу. Тому, 
наприклад, вивчаючи тему «Населення світу», 
студентам можна запропонувати здійснити 
дослідницько-пошукову роботу «Населення 
Житомирської області», на основі аналізу 
зібраних даних скласти характеристику вікової 
та статевої структури населення міста, регіону. 

Метод творчих завдань сприяє 
формуванню пізнавальних інтересів студентів 
на заняттях з використанням творчих завдань. 
У студентів переважають позитивні емоції, 
розвивається фантазія, а отже збільшується 
можливість креативного та образного 
мислення, підвищується інтерес до географії. 

Під час вивчення теми «Країни Африки» 
можна запропонувати студентам таке 
завдання: «Доведіть, що материк Африка 
повністю знаходиться в південній півкулі, як 
це впливає на природні умови території 
материка?» 

Творчий потенціал студентів найповніше 
розкривається при складанні і оформленні 
кросвордів. Їх можна використовувати на 
різних етапах заняття і як домашнє завдання. 
Під час підбору запитань чи завдань до 
кросвордів студент здійснює величезну 
пошукову роботу, не помічаючи, що при 
цьому що повторює  вивчений матеріал. 

Висновки. Отже головний спосіб 
формування пізнавальних інтересів студентів, 
розвиток їх розумової активності, творчої 
діяльності полягає у вдосконаленні та 
поєднанні активних форм та методів навчання. 
Важливо на лекціях використовувати їх 
залежно від рівня підготовки групи, наявності 
необхідних засобів навчання, емоційно-
психологічної атмосфери в колективі. Саме 
застосування системи методів, заздалегідь 
обміркованих різноманітних прийомів і форм 
навчання в межах теми в цілому, мають 
вирішальний вплив на формування 
пізнавальних інтересів студентів. 

Важливим чинником є також особистість 
викладача, який організовує пізнавальну 
діяльність студентів. Для сприйняття 
інформації саме викладач повинен створити 
емоційний фон діяльності студентів, що 
включає підтримку їх починань, заохочення, 
похвалу. Емоційність у дискусіях, діловий та 
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енергійний том лекції стимулює пізнавальний 
інтерес. Сильний вплив на формування 
пізнавального інтересу студента має 
педагогічний оптимізм викладача, віра в 
пізнавальні можливості студентів. 

Слід зазначити, що комплексне система 
урахування усіх сторін процесу навчання у 
вищих навчальних закладах дозволить 

правильно визначити напрями розв'язання 
головного завдання підвищенням ефективного 
навчання та якості підготовки фахівців, що 
реалізується через активізацію пізнавальної 
діяльності студентів, в основі якої лежить 
високий рівень професіоналізму діяльності й 
особистості. 
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МЕТОДИ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ 
ВИВЧЕННЯ ГЕОГРАФІЇ 

 
Теплицька Н.В. 

КВНЗ «Бердичівський медичний коледж» Житомирської обласної ради 
 
Резюме: У статті розглядаються методи активізації пізнавального інтересу студентів; 

обґрунтовується їх використання у процесі вивчення географії; висвітлюється необхідність 
використання прогресивних технологій, форм та методів активного навчання для підвищення рівня 
професійної підготовки майбутніх медичних працівників. 

Соціально-економічні та політичні зміни в суспільстві висувають нові вимоги в підготовці 
спеціалістів у системі вищої освіти. Акцент спрямований на те, щоб сучасна освіта забезпечувала 
майбутніх спеціалістів знаннями, уміннями та навичками, з метою їх ефективного використання у 
професійній діяльності.  

Так сучасні педагогічні технології навчання повинні забезпечити високу ефективність 
пізнавальної діяльності студентів, тому їй характерні мотивація та цілеспрямованість. 
Активізація пізнавальної діяльності студентів є основним напрямком покращення навчально-
виховного процесу в навчальних закладах. Тому пошук системного забезпечення активізації навчання, 
де в діалектичному взаємозв’язку об’єднані принципи, фактори, шляхи та умови формування 
активності студентів, залишаються актуальними. 

Актуалізацію можна визначити як постійний, безперервний процес стимуляції студентів до 
енергійного, цілеспрямованого навчання, ліквідацію пасивної та стереотипної діяльності. Головна 
ціль активізації – формування активної діяльності студентів та підвищення якості навчального 
процесу, спрямованого на придбання емоційно-ціннісного досвіду, забезпечення адаптації 
особистості до соціального оточення, а також розкриття професійного потенціалу особистості. 

Ключові слова: методи, активізація, активність, пізнавальний інтерес, географія, студент. 
 

МЕТОДЫ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА В ПРОЦЕСЕ ИЗУЧЕНИЯ 
ГЕОГРАФИИ. 

 
Теплицкая Н.В. 

КВУЗ «Бердичевский медицинский колледж» Житомирского областного совета 
 
Резюме: В статье рассматриваются методы активизации познавательного интереса 

студентов; обосновывается необходимость использования прогрессивных технологий, форм и 
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методов активного обучения для повышения уровня профессиональной подготовки будущих 
медицинских работников. 

Социально-экономические и политические изменения в обществе выдвигают новые требования 
в подготовке специалистов в системе высшего образования. Акцент направлен на то, чтобы 
современное образование обеспечивало будущих специалистов знаниями, умениями и навыками, с 
целью их эффективного использования в профессиональной деятельности.Так современные 
педагогические технологии обучения должны обеспечить высокую эффективность познавательной 
деятельности студентов, поэтому ей характерны мотивация и целеустремленность.  

Активизация познавательной деятельности студентов является основным направлением 
улучшения учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях. Поэтому поиск системного 
обеспечения активизации обучения, где в диалектической взаимосвязи объединены принципы, 
факторы, пути и условия формирования активности студентов, остаются актуальными. 

Актуализацию можно определить как постоянный, непрерывный процесс стимуляции 
студентов к энергичному, целенаправленному обучению, ликвидация пассивной и стереотипной 
деятельности. Главная цель активизации – формирование активной деятельности студентов, 
повышение качества учебного процесса, направленного на приобретение эмоционально-ценностного 
опыта, обеспечение адаптации личности к социальному окружению, а также раскрытия 
профессионального потенциала личности. 

Ключевые слова: методы, активизация, активность, познавательный интерес, география, 
студент. 
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THE ROLE OF A SCHOOL NURSE IN PREVENTIVE WORK WITH SCHOOL-
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Abstract. Recently the problem of the schoolchildren health has become much more acute as the result 
of increasing infectious diseases, combined illnesses, the formation of age-dependent pathology and morpho-
functional deviations. 

According to the Ministry of Healthcare of Ukraine, children’s morbidity in all age groups in recent 
years has significantly increased. The prevalence of illnesses reached 1622 per 1000 children's population 
[1, 3]. 

The reasons for the increasing of schoolers morbidity must be searched in the system of school 
education as well as in identifying those factors of educational activity, which lead the overstraining of 
nervous system [3]. 

Aim of the research is to substantiate theoretically and experimentally check the effectiveness of a role 
of comprehensive educational institution’s medical worker as preventive work organizer among 
schoolchildren. 

Materials and methods. For achieving the goal a medical-sociological study - questionnaire was used 
(questionnaire contains 25 questions; 90 children were asked, 58 girls (64,4 %), and 32 boys (35,6 %). 

Results and discussion. It has been defined that knowledge about sanitary-hygienic education among 
the students of the analyzed schools is insufficient, and information which should be received by 
schoolchildren at the educational institution about infectious diseases and their prevention is not enough. It 
shows that the preventive work of the medical nurse is not on the proper level 

Conclusions. Therefore, one of the components of a healthy, advanced generation’s education is 
proper sanitary and preventive work with schoolchildren. This work should be done in every comprehensive 
educational institution. Particular attention should be paid to the prevention of infectious diseases by 
immunization. 

Key words: nurse, schoolchildren, comprehensive educational institution, preventive work, 
vaccination. 

 
Актуальність проблеми. Здоров'я - 

важлива передумова успішного виконання 
поставлених перед школярем соціальних 
вимог та інформативний інтегрований 
показник, який відображає вплив комплексу 
факторів навколишнього середовища. 

В останні роки, зміни у стані здоров'я 
школярів розглядаються як загрозливі: 
зростання частоти вроджених вад, перехід 
гострих захворювань у хронічні, формування 

вікозалежної патології у більш молодому віці, 
схильність до поєднаних захворювань [1]. 

Причини зростання захворюваності 
учнів необхідно шукати в системі шкільної 
освіти, у виявленні тих факторів навчальної 
діяльності, які призводять до перенапруження 
нервової системи. 

Хронічна патологія починає 
формуватися з більш раннього віку, ніж це 
спостерігалось в дев'яностих роках. Лише 10-
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14 % випускників шкіл здорові, 45-50 % - 
мають морфофункціональні відхилення, 40-60 
% - різноманітні хронічні захворювання, що у 
30 % школярів обмежує вибір професії [3]. 

Загальна чисельність зареєстрованих 
захворювань серед дитячого населення 
шкільного віку у 2016 р. склала 101176 
випадків/2015 р. – 97084 випадки /, що 
свідчить про зростання показника на 3,19 % у 
порівнянні із 2015 роком. 

Пояснити ці факти можна дією 
комплексу соціально-економічних, 
екологічних, медико-біологічних факторів, 
серед яких чи не найважливіша роль належить 
підвищеному навчальному навантаженню в 
процесі шкільної освіти. Саме в цей час майже 
у 40% дітей зустрічаються невротичні стани, а 
близько 25% дітей потерпають від алергії [3]. 

В сучасній медицині існує неабияка 
проблема захворюваності на інфекційну 
патологію. Це зумовлено насамперед тим, що 
більшість батьків почали відмовлятись від 
проведення профілактичних щеплень своїм 
дітям та недотриманням санітарних норм. 
Важливу роль в формуванні санітарно-
гігієнічного виховання та проведенні 
профілактичних заходів в середньому 
загальноосвітньому навчальному закладі 
надається медичній сестрі. 

За зведеною оцінкою Дитячого фонду 
ООН (ЮНІСЕФ) та Всесвітньої організації 
охорони здоров’я (ВООЗ), станом на 2016 рік 
Україна була на третьому місці у світі серед 
країн із найнижчими показниками охоплень 
щепленням. У 2016 році лише 32,1 % дітей 
було вакциновано другою дозою вакцини. 
Кількість на інфекційні захворювання 
значно зросла, випадки інфекційних 
захворювань зустрічаються по всій Україні. 
Понад 50% випадків – це діти віком до 9 років. 

Серед тих, хто захворів, 70% – це не 
вакциновані. Крім того, треба розуміти, 
вакциновані однією дозою чи двома дозами. 
Ефективність однієї дози – 90-95%, дві дози – 
це 98% і вище. 1-2% вакцинованих можуть не 
створити імунітет при вакцинації, тому 
можуть захворіти і потрапити в статистику [1]. 

Структура поширеності захворювань 
серед дитячого населення шкільного віку 
представлена наступним чином: 

– на першому місці – хвороби органів 
дихання – 53,07%; 

– на другому місці – хвороби органів 
травлення – 11,63%; 

– на третьому місці – хвороби 
ендокринної системи – 5,58%; 

– на четвертому місці – хвороби ока – 
4,68%; 

– на п’ятому місці – хвороби нервової 
системи – 4,27% [1]. 

Мета дослідження. Основна мета 
експерименту полягала у теоретичному 
обґрунтуванні та експериментальній перевірці 
ефективності ролі медпрацівника 
загальноосвітнього навчального закладу, як 
організатора профілактичної роботи зі 
школярами. 

Матеріали та методи. Для досягнення 
поставленої мети використано медико-
соціологічне дослідження – анкетування. 
Дослідження проводилось серед учнів, що 
навчаються в ЗОШ №33, гімназії №23 та 
приватній ЗОШ “Сяйво” м. Житомира. Всього 
опитано 90 дітей, з них дівчаток – 58 (64,4 %), 
хлопчиків – 32 (35,6 %). 

Результати та їх обговорення. 
Контроль за станом здоров’я учнів є основою 
профілактичної і оздоровчої роботи в школі. 
Це один з найголовніших напрямків роботи 
медичної сестри. Медична сестра, постійно 
знаходячись у школі, забезпечує 
систематичний догляд за здоров’ям дітей. Для 
чіткої і правильної організації цієї роботи 
середній медичний персонал шкіл повинен 
добре знати особливості стану здоров’я учнів 
різних вікових груп; патології, що найчастіше 
виникають у школярів; фактори, що діють на 
формування певних відхилень, методи 
профілактики [2]. 

На сучасному етапі важливе значення в 
роботі медичної сестри середнього 
загальноосвітнього навчального закладу є 
профілактична робота зі школярами. Комплекс 
протиепідемічних заходів включає: 
профілактичні щеплення; своєчасну ізоляцію 
хворих і контактних; карантин, дезінфекцію та 
дезінсекцію в необхідних випадках, а також 
повсякденне виявлення й обліку всіх хворих на 
інфекційні захворювання. 

Важливу роль в попередженні 
виникнення “керованих інфекцій” при 
проведенні санітарно-освітньої роботи серед 
школярів відіграє медична сестра. 

Контроль за станом здоров’я школярів 
передбачає з однієї сторони оцінку впливу 
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шкільних програм, організації режиму в 
умовах навчання та виховання у школі на 
здоров’я дітей та підлітків, з іншої сторони – 
визначення ефективності профілактичних і 
оздоровчих заходів, направлених, в першу 
чергу, на зміцнення здоров’я здорових дітей 
[5]. 

Аналізуючи отриманні дані, ми 
з’ясували, що знання про санітарно-гігієнічне 
виховання серед учнів досліджуваних шкіл 
недостатні, а це значно впливає на перехід 
гострих захворювань у хронічні, формування 
вікозалежної патології у більш молодому віці, 
схильність до поєднаних захворювань. 

Нами також було з’ясовано, що 
інформація про інфекційні хвороби та їх 
профілактику, яку отримують учні від 
медпрацівників займає друге місце. А це 
означає, що в загальноосвітніх закладах 
профілактична робота з боку медичної сестри 
ведеться не на належному рівні. 

Для сьогодення очевидно, що 
інформація яка подається в загальноосвітніх 
навчальних закладах повинна займати 
пріоритетне місце в збереженні та зміцненні 
здоров'я школярів. 

У рамках діяльності навчання дітей 
правильному ставленню до свого здоров'я 
повинно здійснюватися впровадження 
навчальних програм з профілактики 
споживання алкоголю, наркотиків та 
тютюнопаління. Більше уваги приділяти 
фізичному вихованню в школі, заохочувати 
дітей займатися в спортивних секціях.  

Це залежить від цілеспрямованої 
діяльності педколективу, батьків, психологів 
та медпрацівника школи в системі санітарно-
гігієнічного виховання та пропаганді 
здорового способу життя. 

Також ми з’ясували, що багато хто з 
учнів не проводили вакцинопрофілактику з 
актуальних на даний час інфекційних хвороб 
та інформація, яку вони отримують стосовно 
даних хвороб не завжди є зрозумілою для них. 
Школярі дізнаються про щеплення від ЗМІ, а 
тільки потім від шкільної медичної сестри. Це 
все призводить до незрозумілості почутих 
понять та боязні вакцинопрофілактики, так як 
інформація представлена в засобах масової 
інформації не завжди є коректною та 
правдивою. 

Спостереження за станом здоров'я дітей 
є необхідним для медичних працівників 

загальноосвітніх навчальних закладів. Воно 
дозволяє своєчасно запланувати та 
реалізувати, як індивідуальні, так і масові 
оздоровчі заходи. 

Долікарське обстеження здійснює 
медична сестра в рамках сестринського 
процесу, який включає в себе: системний 
підхід до здійснення сестринських видів 
діяльності; врахування індивідуальних 
особливостей кожної дитини; вміння клінічно 
мислити; широко використовувати стандарти 
професійної діяльності, підвищення 
компетентності, творчої активності [2]. 

В основі реалізації сестринського 
процесу лежить розробка сестринського 
діагнозу. Для цього необхідно визначити 
проблеми здоров'я дитини, які можуть бути на 
даному етапі та ті, які визначають зв'язок рівня 
фізичного розвитку з можливими 
захворюваннями в майбутньому [4]. 

Висновки. З’ясовано, що санітарно-
гігієнічне виховання школяра – це 
систематичний і цілеспрямований вплив на 
особистість вихованця з метою формування у 
нього санітарно-гігієнічних знань, гігієнічно 
правильної поведінки та вироблення установки 
на здоровий спосіб життя. Санітарно-гігієнічне 
виховання школярів потребує здійснення 
санітарно-гігієнічної просвіти, організації 
режиму навчання і відпочинку дітей, 
пристосування середовища перебування 
дитини до її вікових та фізіологічних 
особливостей, упровадження комплексу 
санітарно-гігієнічних заходів з метою 
розширення функціональних можливостей 
організму школяра, запобігання інфекційних 
захворювань. 

Також, встановлено, що головними 
напрямками роботи медичної сестри є: 
систематичне спостереження за станом 
здоров’я і фізичного розвитку учнів; раннє 
виявлення гострих та хронічних захворювань; 
контроль за організацією, санітарно-
гігієнічними умовами навчально-виховного 
процесу; контроль за організацією та 
проведенням вакцинопрофілактики; гігієнічне 
виховання, санітарно-освітня робота серед 
учнів, педагогічного колективу, батьків. 

Перспективи подальших досліджень 
полягають в науковому обґрунтуванні та 
розробці моделі санітарно-гігієнічного 
виховання формування здорового способу 
життя у школярів. 
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РОЛЬ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ СЕРЕДНЬОГО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ В ПРОФІЛАКТИЧНІЙ РОБОТІ ЗІ ШКОЛЯРАМИ 
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Резюме. Актуальність проблеми. Останнім часом значно загострилась проблема стану 

здоров’я школярів, внаслідок збільшення інфекційних захворювань, поєднаних захворювань, 
формування вікозалежної патології та морфофункціональні відхилення. 

За даними МОЗ України, захворюваність дітей в усіх вікових групах за останні роки значно 
збільшилася. Розповсюдженість хвороб сягнула до 1622 на 1000 дитячого населення [1, 3]. 

Причини зростання захворюваності учнів необхідно шукати в системі шкільної освіти, у 
виявленні тих факторів навчальної діяльності, які призводять до перенапруження нервової системи 
[3]. 

Мета дослідження. теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити 
ефективність ролі медпрацівника загальноосвітнього навчального закладу, як організатора 
профілактичної роботи зі школярами. 

Матеріали та методи. Для досягнення поставленої мети використано медико-соціологічне 
дослідження – анкетування (анкета містить 25 питань; всього опитано 90 дітей, з них дівчаток – 
58 (64,4 %), хлопчиків – 32 (35,6 %). 

Результати та їх обговорення. Встановлено, що знання про санітарно-гігієнічне виховання 
серед учнів досліджуваних шкіл недостатні, а інформації про інфекційні хвороби та їх 
профілактику, яку повинні отримувати школярі в навчальному закладі замало, і це говорить про те, 
що профілактична робота з боку медичної сестри ведеться не на належному рівні. 

Висновки. Отже, одним із складових виховання здорового, розвинутого покоління можливе 
лише при правильній санітарно-гігієнічній та профілактичній роботі зі школярами. Особливу увагу 
необхідно приділяти профілактиці інфекційних хвороб шляхом імунізації. 

Ключові слова: медична сестра, школярі, середній загальноосвітній навчальний заклад, 
профілактика, вакцинація. 
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Резюме. Актуальность проблемы. В последнее время значительно обострилась проблема 

состояния здоровья школьников, вследствие увеличения инфекционных заболеваний, соединённых 
заболеваний, формирования возрастным патологии и морфофункциональные отклонения. 
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По данным Минздрава Украины, заболеваемость детей во всех возрастных группах за 
последние годы значительно увеличилось. Распространенность болезней достигла к 1622 на 1000 
детского населения [1, 3]. 

Причины роста заболеваемости учеников необходимо искать в системе школьного 
образования, в выявлении тех факторов учебной деятельности, которые приводят к 
перенапряжению нервной системы [3]. 

Цель исследования. теоретически обосновать и экспериментально проверить эффективность 
роли медработника общеобразовательного учебного заведения, как организатора профилактической 
работы со школьниками. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели использованы медико-
социологическое исследование - анкетирование (анкета содержит 25 вопросов; всего опрошено 90 
детей, из них девочек - 58 (64,4%), мальчиков - 32 (35,6%). 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что знания о санитарно-гигиеническом 
воспитании среди учеников исследуемых школ недостаточны, а информации об инфекционных 
болезнях и их профилактике, которую должны получать школьники в учебном заведении мало, и это 
говорит о том, что профилактическая работа со стороны медицинской сестры ведется не на 
должном уровне. 

Выводы. Итак, одним из составляющих воспитания здорового, развитого поколения возможно 
только при правильной санитарно-гигиенической и профилактической работе со школьниками. 
Особое внимание необходимо уделять профилактике инфекционных болезней путем иммунизации. 

Ключевые слова: медицинская сестра, школьники, среднее общеобразовательное учебное 
заведение, профилактика, вакцинация. 
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Abstract. The actuality of a problem. The preterm labor – the one of the keenest problems of modern 
obstetrics. A very important way in improvement of demographic indicators in Ukraine is prevention and 
treatment of a preterm labor. In the last years a lot of attention we give to the usage of the drug progesterone 
when we talking about a treatment of preterm labor. 

The objective: to determine the efficacy of sublingual forms ofmicronized progesterone (Luteina) in 
treatment of women with preterm labor. 

Patients and methods. 45 women with preterm labor were examinedin 24-35 weeks of gestation. 2 
subgroups were formed. Subgroup IA consisted of 23 women, who received micronized progesterone 
sublingually in complex treatment, subgroup IB consisted of 22 pregnant women, who didn’t receive 
progesterone. 56 case reports of prematurebirths were analyzed retrospectively.  

Results. Risk factors for preterm labor during observation in the antenatal clinic were established. The 
decrease in the serum level of progesterone was observed in both subgroups. 

Average concentration of progesterone in blood serum increased up to1108nmol/1 on the third day of 
treatment in the subgroup la, andit reached to 1260nmol/1 on the seventh day, whereas its dynamics 
practically didn’t change in subgroup IB (to 882nmol/1 and 893respectively). The use of sublingual form of 
micronized progesterone in the complex treatment of women with preterm labor gave the opportunity 2 times 
to decrease frequency of premature births, and in 1.5 times to decrease frequency of delivery complications. 

Conclusions. 1. Risk factors of preterm labor are delayed first prenatal visit of pregnant women to 
antenatal clinic, the underestimation of anamnesis and risk factors for the development of gestational 
complications, incomplete examination, delayed treatment of threatened preterm labor, incomplete 
prevention of pregnancy complications. 

2. The use of sublingual forms of micronized progesterone in cases of signs of preterm labor 
permits to restore quickly the level of progesterone in blood serum to physiological parameters, 2 times to 
decrease the frequency of premature births. 

3. The obtained results allow to recommend the wide use of sublingual form of micronized 
progesterone to pregnant women with preterm labor. 

Key words: preterm labor, treatment, Luteina 
 
Актуальність проблеми. Однією з 

важливих проблем акушерства в умовах 
існуючої демографічної кризи в У країні є 
збереження кожної вагітності та народження 
здорової дитини [2]. 

Пріоритетним напрямом у поліпшенні 
демографічних показників є профілактика 
передчасних пологів [3, 5], оскільки їхня 
частота, за даними різних авторів [1, 4, 6], у 

розвинутих країнах складає 7,5-12%, у Європі - 
5-9%, США - 12-13%, в Україні - 15-23%. 

Передчасні пологи є головною 
причиною перинатальних втрат, високої 
захворюваності та інвалідизації (до 50%) 
новонароджених дітей [5, 6]. 

Основними етіологічними чинниками 
передчасних пологів є передчасні пологи в 
анамнезі, штучні аборти, вишкрібання 
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порожнини матки, гормональні порушення, 
недостатній рівень прогестерону, інфекції 
сечостатевої системи, порушення в системі 
гемостазу, істміко-цервікальна недостатність 
[1,6]. Важливу роль у настанні передчасних 
пологів відіграють вік жінки та низький 
соціально-економічний рівень життя, шкідливі 
звички, тяжка екстрагенітальна патологія, 
ускладнення вагітності, такі, як передлежання 
плаценти, багато-та маловоддя, дисфункція 
плаценти та інші. Але в 40-50% випадків 
причину передчасних пологів з’ясувати не 
вдається. 

Відомо декілька механізмів, що 
потенціюють передчасну скоротливу 
діяльність матки. До них належать: 
імунологічні порушення в організмі вагітної, 
порушення співвідношення між рівнями 
естрогенів і прогестерону з переважанням 
вмісту естрогенів за рахунок дефіциту 
локальної або системної екскреції 
прогестерону чи підвищеного синтезу 
естрогенів, підвищення біосинтезу 
простагландинів, активації інфекційних 
чинників [1, 3, 4]. 

Профілактичні та терапевтичні заходи 
щодо попередження передчасних пологів 
включають корекцію гормональних порушень, 
санацію джерел хронічної інфекції, 
токолітичну дію на матку, застосування 
акушерського розвантажувального песарію. 

На сьогодні при ознаках загрози 
передчасних пологів застосовують препарати, 
що пригнічують скоротливу діяльність матки, 
метаболічну терапію, профілактику синдрому 
дихальних розладів, препарати прогестерону. 

В останні роки все більше уваги у разі 
загрози передчасних пологів приділяють саме 
застосуванню препаратів прогестерону, 
оскільки він пригнічує експресію генів, що 
відповідають за скоротливу активність 
міометрія, перешкоджає передчасному 
скороченню шийки матки, володіє 
нейропротекторною та токолітичною дією. 

На сьогодні існує багато різноманітних 
форм препаратів прогестерону, але одним з 
найбільш вдалих за швидкістю дії та 
безпечністю є сублінгвальна форма 
мікронізованого прогестерону - препарат 
Лютеіна (Адамед, Польща), повністю 
ідентична натуральному гормону. Велика 
абсорбція та біодоступність Лютеіни 
досягаються за рахунок мікронізації - 

зменшення середніх розмірів часток шляхом 
їхнього подрібнення до розмірів мікрона під 
час синтезу. 

Застосування сублінгвальної форми 
мікронізованого прогестерону дає можливість 
швидко - за 30-60 хв. досягти максимальної 
концентрації у плазмі крові (17,6 ±3,8 нг/мл)[5] 
при мінімальній медикаментозній агресії, 
оскільки відсутній ефект первинного 
проходження через печінку і немає 
пресистемного метаболізму, зручності 
застосування та добрій переносимості 
препарату. Слід зазначити, що сублінгвальна 
форма мікронізованого прогестерону має 
найменш тривалий період напіввиведення та 
практично відсутні системні побічні ефекти. 

Мета дослідження: визначення 
ефективності застосування сублінгвальної 
форми мікронізованого прогестерону 
(Лютеіна) у жінок із загрозою передчасних 
пологів. 

Матеріали та методи. В основну групу 
було включено 45 жінок у терміні 24-35 тиж 
вагітності, які знаходились на лікуванні у 
відділенні патології із загрозою передчасних 
пологів (І, основна, група). 

Критеріями включення була наявність 
клінічних ознак загрози передчасних пологів: 
підвищення тонусу матки, біль унизу живота 
та попереку, структурні зміни шийки матки - 
розм’якшення, вкорочення, згладжування; 
ультразвукові: підвищення тонусу матки, 
вкорочення та дилатація шийки матки, 
зниження вмісту прогестерону у сироватці 
крові. Критерії виключення: ектрагенітальна 
патологія, багатопліддя, рубець на матці, 
передчасний розрив плодових оболонок. 

Залежно від застосованого методу 
лікування, всі вагітні були розподілені на 2 
підгрупи: у підгрупу Іа увійшли 23 жінки, які 
отримували протягом 2 діб токолітичну 
терапію гексопреналіну сульфатом по 5 мг у 
400 мл фізіологічного розчину 
внутрішньовенно краплинно. Для 
попередження побічної дії застосовували 
блокатор кальцієвих каналів верапаміл - 1 
пігулка 1 раз на добу та дексаметазон за 
загальноприйнятою схемою. З першої доби 
мікронізований прогестерон застосовували 
сублінгвально по 100 мг 3 рази на добу, 
препарат магнію – по 1 порошку 300 мг 1 раз 
на добу; з третьої доби пацієнтки отримували 
мікронізований прогестерон сублінгвально по 
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100 мг 2 рази на добу, препарат магнію - по 1 
порошку 300 мг 1 раз на добу. 

У підгрупу Іб було включено 22 вагітні, 
які отримували токолітичну терапію 
гексопреналіну сульфатом по 5 мг у 400 мл 
фізіологічного розчину внутрішньовенно 
краплинно одночасно з верапамілом - пігулка 
1 раз на добу та дексаметазон за схемою, 
препарат магнію - по 1 порошку 300 мг 1 раз 
на добу, з третьої доби - прифінію бромід по 
ЗО мг 3 рази на добу перорально,  

Усі вагітні обстежені згідно з Наказами 
МОЗ України від 31.12.2004 р. № 676 та № 624 
від 03.11.2008 р. Проводили загальноклінічне 
та біохімічне обстеження вагітних, оцінювання 
стану шийки матки та стану плода - за 
допомогою ультразвукового дослідження та 
кардіотокографії; оцінювання новонароджених 
- за шкалою Апгар, масо-зростовими 
показниками, клінічними даними; визначення 
вмісту у сироватці крові аланін-
амінотрансферази (АЛТ), аспартатаміно-
трансферази (ACT), загального білірубіну, 
прогестерону - залежно від застосованої 
терапії. 

Ретроспективно проаналізовано 56 
історій передчасних пологів (II група - 
порівняння). 

Результати та їх обговорення. 
Пацієнтки у групах не відрізнялись за віком і 
масо-зростовими показниками та соціальним 
станом. Переважна більшість жінок (понад 
67%) були мешканками міста та 
домогосподарками (63%). Першовагітних 
жінок в основній групі було 55,5%, у групі 
порівняння - 60%. Більшість вагітних були 
віком 26-36 років - 73,9%, молодше 18 років - 
4,6%, понад 36 років - 13,8%. 

У структурі екстрагенітальної патології в 
обох групах жінок переважали гострі 
респіраторні захворювання під час вагітності, 
гіпертензивні розлади та нейроциркуляторна 
дистонія, патологія нирок. 

Серед гінекологічної патології ерозії 
шийки матки спостерігались у 68,9%, запальні 
захворювання придатків матки - у 42,2%. 
Частота гормонозалежної патології не 
перевищувала середньопопуляційні 
показники: порушення менструального циклу 
виявляли у 17,8% пацієнток, лейоміому матки- 
у 6,7%. Окрім того, майже у кожної другої 
жінки в анамнезі відзначено наявність 
урогенітальної інфекції. 

 
        Тривала         
        загроза           
переривання 

      вагітності 

ІЦН 

 

Анемія        УГІ Прееклампсія Дисфункція 
плаценти 

Рис.1. Найчастіші ускладнення у групах вагітних 

Частота репродуктивних втрат і штучних 
абортів в обох групах була високою, що було 
серйозним чинником ризику розвитку 
ускладнень при дійсній вагітності. 

Оцінювання результатів аналізу 
передчасних пологів дало змогу виявити 

найчастіші ускладнення перебігу вагітності 
(рис. 1). Як видно з рис.. 1, в обох групах 
найчастіше перебіг вагітності 
супроводжувався тривалою загрозою її 
переривання, прееклампсією, наявністю 
урогенітальних інфекцій (УГІ) та анемією, 
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плацентарною дисфункцією. У групі 
порівняння у 2 рази частіше виявляли 
істмікоцервікальну недостатність (ІЦН). 

Під час ретроспективного аналізу історій 
пологів було встановлено недоліки у веденні 
жінок з передчасними пологами, такі, як пізнє 
взяття на облік у жіночій консультації, 
недооцінювання анамнестичних даних і 
факторів ризику розвитку гестаційних 
ускладнень, неповне обстеження вагітних, 
несвоєчасний початок лікування загрози 
передчасних пологів, недостатня профілактика 
та лікування ускладнень вагітності: 
гіпертензивних розладів та прееклампсії, 
анемії, урогентальна інфекція, наслідком чого 
було настання передчасних пологів у різні 
терміни вагітності та висока перинатальна 
смертність недоношених новонароджених. 

Оцінювання гормональної функції 
плаценти під час госпіталізації вагітних з 
загрозою передчасних пологів до 

акушерського стаціонару засвідчило значне 
зниження сироваткового рівня прогестерону у 
цієї когорти пацієнток (рис. 2). У обох 
підгрупах жінок його концентрація не 
відрізнялась і в середньому складала у 
підгрупі Іа-876 нмоль/л, у підгрупі Іб – 
859нмоль/л. 

Протягом лікування на третю добу у 
підгрупі пацієнток Іа, яким застосовували 
мікронізований прогестерон сублінгвально, 
його середня концентрація у сироватці крові 
зростала до 1108 нмоль/л, а на сьому добу 
сягала до 1260 нмоль/л, тоді як у підгрупі Іб 
його динаміка практично не змінювалась ( до 
882нмоль/л та 893нмоль/л відповідно). Це 
свідчить про високу ефективність та швидке 
відновлення концентрації прогестерону у 
сироватці крові до фізіологічних значень у 
когорті жінок із загрозою передчасних пологів 
при сублінгвальному застосуванні 
мікронізованого прогестерону. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Рис. 2. Вміст прогестерону у сироватці крові в обстежених жінок І групи, нмоль/л 

Упровадження в практичну роботу 
акушерського відділення профілактики 
факторів ризику розвитку передчасних пологів 
і лікування із застосуванням сублінгвальної 

форми прогестерону (рис. 3) дало змогу у 2 
рази знизити частоту передчасних пологів та в 
1,5 разу частоту ускладнень у пологах. 
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Рис. 3. Закінчення вагітності залежно від застосованого лікування загрози передчасних пологів 
ВИСНОВКИ 
1. Факторами ризику розвитку 

передчасних пологів є пізнє взяття вагітних на 
облік, недооцінювання анамнестичних даних і 
факторів ризику розвитку гестаційних 
ускладнень, неповне обстеження, 
несвоєчасний початок лікування загрози 
передчасних пологів, недостатня профілактика 
ускладнень вагітності. 

2. При ознаках загрози 
передчасних пологів застосування 

сублінгвальної форми мікронізованого 
прогестерону дає можливість швидко 
відновити рівень прогестерону у сироватці 
крові до фізіологічних показників і тим самим 
у 2 рази знизити частоту передчасних пологів. 

3. Отримані результати 
дозволяють рекомендувати до широкого 
застосування сублінгвальну форму 
мікронізованого прогестерону вагітним у разі 
загрози передчаснихпологів. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ЛЮТЕІНА ПРИ ЗАГРОЗІ 
ПЕРЕДЧАСНИХ ПОЛОГІВ 

 
Лаговська Г.І. 

КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради 
 
Резюме. Передчасні пологи – одна з найгостріших проблем сучасного акушерства. Важливим 

напрямом у покращенні  демографічних показників в Україні є профілактика і лікування передчасних 
пологів. В останні роки все більше уваги у разі загрози передчасних пологів приділяють саме 
застосуванню препаратів прогестерону. 

Мета дослідження: визначення ефективності застосування сублінгвальної форми 
мікронізованого прогестерону Лютеіна у жінок із загрозою передчасних пологів. 

Матеріали та методи. Обстежено 45 жінок  у терміні 24-35 тижнів вагітності із загрозою 
передчасних пологів, сформовано 2 підгрупи: підгрупа Іа - 23 жінки, які отримували у комплексі 
лікування мікронізований прогестерон сублінгвально; підгрупа Іб - 22 вагітні, які не отримували 
препарати прогестерону. В основній групі проведено визначення вмісту прогестерону у сироватці 
крові. Ретроспективно проаналізовано 56 історій передчасних пологів. 

Результати та їх обговорення. Виявлено чинники ризику розвитку передчасних пологів при 
спостереженні вагітних у жіночій консультації. Установлено, що у жінок І групи спостерігалось 
зниження сироваткового рівня прогестерону в обох підгрупах. На третю добу лікування у підгрупі Іа 
середня концентрація прогестерону у сироватці крові зростала до 1108 нмоль/л, а на сьому - сягала 
до 1260 нмоль/л, тоді як у підгрупі Іб його динаміка практично не змінювалась (882 нмоль/л та 893 
нмоль/л відповідно). Застосування сублінгвальної форми прогестерону у комплексі лікувальних 
заходів у жінок із загрозою передчасних пологів дало змогу у 2 рази знизити частоту передчасних 
пологів та в 1,5 разу частоту ускладнень в пологах. 

Висновки. 1. Факторами ризику розвитку передчасних пологів є пізнє взяття вагітних на облік, 
недооцінювання анамнестичних даних і факторів ризику розвитку гестаційних ускладнень, неповне 
обстеження, несвоєчасний початок лікування загрози передчасних пологів, недостатня 
профілактика ускладнень вагітності. 

2. При ознаках загрози передчасних пологів застосування сублінгвальної форми 
мікронізованого прогестерону дає можливість швидко відновити рівень прогестерону у сироватці 
крові до фізіологічних показників і тим самим у 2 рази знизити частоту передчасних пологів. 

3. Отримані результати дозволяють рекомендувати до широкого застосування 
сублінгвальну форму мікронізованого прогестерону вагітним у разі загрози передчасних пологів.  

Ключові слова: загроза передчасних пологів, лікування, Лютеіна. 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ЛЮТЕИНА ПРИ УГРОЗЕ  
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ 

 
Лаговская Г.И. 

КВУЗ «Житомирский медицинский  институт» Житомирского областного совета 
 
Резюме. Преждевременные роды – одна из острых проблем современного акушерства. 

Важным направлением в улучшении демографических показателей в Украине есть профилактика и 
лечение угрозы преждевременных родов. В последние годы все больше внимания при угрозе 
преждевременных родов уделяют именно применению препаратов прогестерона. 

Цель исследования. Определение эффективности применения сублингвальной формы 
микронизированного прогестерона Лютеина у женщин с угрозой преждевременных родов. 

Материалы и методы. Обследовано 45 женщин в 24-35 нед беременности с угрозой 
преждевременных родов, сформировано 2 подгруппы: подгруппа 1а - 23 женщины, получавшие в 
комплексе лечения микронизированный прогестерон сублингвально; подгруппа 16 - 22 беременные, не 
получавшие во время лечения препараты прогестерона. Ретроспективно проанализировано 56 
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историй преждевременных родов .В основной группе проведено определение уровня прогестерона в 
сыворотке крови. 

Результаты и их обсуждение. Выявлены факторы риска развития преждевременных родов 
при наблюдении в женской консультации: недооценка данных анамнеза, неполное обследование, 
несвоевременное начало лечения угрозы преждевременных родов, недостаточная профилактика 
осложнений беременности. 

Установлено, что у женщин I группы наблюдалось снижение сывороточного уровня 
прогестерона в обеих подгруппах. 

На третьи сутки лечения в подгруппе 1а средняя концентрация прогестерона в сыворотке 
крови увеличивалась до 1108нмоль/л, а на седьмой день достигала до 1260нмоль/л, тогда как в 
подгруппе 16 его динамика практически не изменялась (до 882нмоль/л и 893нмоль/л 
соответственно). Применение сублингвальной формы микронизированного прогестерона в 
комплексе лечебных мероприятий женщинам с угрозой преждевременных родов дало возможность в 
2 раза снизить частоту преждевременных родов, в 1,5 раза - частоту осложнений в родах. 

Заключение. 1. Факторами риска развития преждевременных родов является позднее взятие 
беременных на учет, недооценка анамнестических даных и факторов риска развития гестационных 
осложнений, неполное обследование, несвоевременное начало лечения угрозы преждевременных 
родов, недостаточная профилактика осложнений беременности. 

2. При признаках угрозы преждевременных родов применение сублингвальной формы 
микронизированного прогестерона дает возможность быстро восстановить уровень прогестерона 
в сыворотке крови до физиологических показателей и тем самым в 2 раза снизить частоту 
преждевременных родов . 

3. Полученные результаты позволяют рекомендовать к широкому применению 
сублингвальную форму микронизированного прогестерона у беременных с угрозой преждевременных 
родов. 

Ключевые слова: угроза преждевременных родов, лечение, Лютеина. 
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УДК 614.253.52:616-084 
 

РОЛЬ СЕРЕДНЬОГО МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА В ПРОФІЛАКТИЦІ 
ЗАХВОРЮВАНЬ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ 

 
Риженко О.В. 

КВНЗ «Житомирський медичний інститут»  
Житомирської обласної ради 

 
ROLE OF THE MID-LEVEL HEALTHCARE WORKER IN THE PREVENTION OF 

DISEASES IN POPULATION 
 

Ryzhenko O.V. 
MHEI «Zhytomyr Medical Institute»  

 Zhytomyr Regional Council 
 

Abstract. Health of the population has always been the main criterion for the society development 
because its high level is the basis of economic, social and political well-being in the state, guarantee of 
security and progress. Due to these conditions, the professional training of medical workers continues to be 
one of the social development regulators as it actually forms the doctrine of the society viability and supports 
it through the work of the health care system personnel. 

Aim of the research is to substantiate theoretically and experimentally check the mid-level healthcare 
worker model implementation as the organizer of sanitary-hygienic education and preventive work among 
the population. 

Materials and methods.For achieving the goal a medical-sociological study - questionnaire  was used 
(questionnaire №1 for identifying the communicative and organizational skills of future nurses, paramedics 
and midwives; questionnaire №2 to study the relevance of the problem of preparing future nurses, 
paramedics, midwives for sanitary and hygienic education and preventive work with the population "). 

Results and discussion. It was established as a result of the questionnaire that students have more 
communicative abilities than organizational skills, and they have not sufficient knowledge about sanitary-
hygienic education of the diseases prevention among the population. 

Conclusions. Therefore, in prevention of the population morbidity more attention should be paid to 
preventive medicine. An important role in this case is given to medical workers who must improve their 
organizational skills in the process of professional training. 

Keywords: professional training,health of the population. 
 
Актуальність проблеми. За словами  

великого лікаря-гуманіста Ф. П. Гаазе, 
медицина є «королевою серед наук, бо 
здоров’я людини складає умову, без якої не 
буває нічого великого і прекрасного у світі, 
оскільки  життя людини є  початком, кінцем і 
взірцем усього, тому, що життя є сама суть 
медицини – науки, для якої атрибутами, 
похідними і різними її віддзеркаленнями є всі 
інші науки». Стан здоров’я людини впливає й 
одночасно зумовлює всі сторони й сфери 
життєдіяльності особистості з біологічного, 
духовного і соціального погляду[2]. 

Здорова й духовно розвинута людина 
щаслива: вона добре себе почуває, отримує 
задоволення від своєї роботи, прагне 
самовдосконалення, досягає постійної 

молодості духу й внутрішньої краси. Обов’язок 
кожного громадянина – це безпосередня 
охорона власного здоров’я, відмова від 
шкідливих звичок, гіподинамії, переїдання та 
інше [1]. 

Піклування про здоров’я населення з 
боку держави передбачено низкою правових 
документів: Конституцією України, Основами 
Законодавства України про охорону здоров’я і 
Законом про забезпечення санітарного та 
епідеміологічного благополуччя населення, 
Конвенцією про права дитини, Концепцією 
національного виховання. 

Принципи надання ефективного та 
якісного медичного обслуговування були і 
залишаються надзвичайно актуальними як для 
держави, так і для Житомирщини. 



 

	
МАГІСТР	МЕДСЕСТРИНСТВА	№	1	(19)	2018	

	77 

Житомирська область має свою специфіку. Це 
одна із областей, які найбільше потерпіли від 
Чорнобильської катастрофи. Чисельність 
мешканців, які проживають у зонах 
радіаційного забруднення, становить 26%. 
Переважно - це мешканці села. На 
сьогоднідана категорія населення потребує 
відповідного рівня соціально-побутових умов 
та надання кваліфікованої медичної допомоги. 
Але, на жаль, статистичні спостереження за 
станом здоров’я жителів Житомирської 
області, що підпали під вплив наслідків 
Чорнобильської катастрофи, свідчать про 
наявність у стані їх здоров’я негативних змін. 

Головними причинами негативних 
тенденцій у стані погіршення здоров’я 
населення є певні зміни, що відбуваються у 
навколишньому середовищі впродовж 
останніх двох десятиріч. До причин ризику та 
виникнення хвороб можна віднести низький 
рівень санітарної культури населення та 
нездоровий спосіб життя. Саме ці чинники 
зумовили погіршення загального стану 
здоров’я населення області.  

За останні роки новоутворення 
спричинили 11 % смерті чоловіків та 8,3% 
жінок. Натомість серед сільського населення 
рівень смертності складає 12,1 % проти 7,7 % 
серед міських мешканців. Інтенсивність 
смертності чоловіків області у 1,6 раза більша, 
ніж жінок.  

Частка смертей від новоутворень серед 
сільських чоловіків у 1,3 раза вища, ніж серед 
міських, причому перевищення 
спостерігається у вікових групах від 30 до 60 
років, тоді як у вікових групах 0-15 та 60 років 
і старше інтенсивність смертей від 
новоутворень серед міських чоловіків 
перевищує цей показник серед сільських.  

Серед жінок смертність від 
новоутворень у містах вища, ніж у селах, 
майже в 1,2 раза. У працездатному віці частота 
жіночих смертей від онкозахворювань у 
міських поселеннях вища, ніж у сільській 
місцевості, у 1,2 раза, у віці старшому за 
працездатний – у 1,7 раза, а у молодшому 
працездатного, навпаки, смертність сільських 
дівчат вища за смертність міських у 1,2 
раза[4]. 

Щорічно у світі виявляють близько 1 
млн. випадків раку молочної залози. Рак 
молочної залози займає перше місце в 
структурі онкологічної захворюваності та 

онкологічної смертності жінок в Україні. 
Щороку на рак грудей  хворіє 16 тисяч 
українок. Кожні 30 хвилин лікарі виявляють 
новий випадок раку молочної залози, кожну 
годину від нього помирає одна жінка. Щорічно 
ця онкохвороба забирає життя майже 7,5 тисяч 
українських жінок[3]. 

Але якою б  досконалою не була 
медицина в державі, вона не може позбавити 
всіх хвороб. Попередженню хвороб повинна 
займатись профілактична медицина. Тому в 
медичних закладах, при викладанні клінічних 
дисциплін,  пріоритетним має бути формування 
у майбутніх спеціалістів усвідомлення того, що 
людина – творець свого здоров’я, за яке треба 
боротися. 

Медична сестра, фельдшер, акушерка - 
це, насамперед, ті професії в медицині, які 
супроводжують людину протягом усього її 
життя і повинні навчити населення з раннього 
віку вести активний спосіб життя, 
загартовуватись, займатись фізкультурою та 
спортом, дотримуватись правил особистої 
гігієни, – словом, вести здоровий спосіб 
життя.Середні медичні працівники мають 
надавати медичну допомогу особам, сім’ям, 
які її потребують. Вони повинні навчати, 
мотивувати, заохочувати до співпраці, до 
спілкування, до вирішення проблем, які 
турбують пацієнта та його родину, що 
допоможе передбачати, запобігати, уникати 
потенційних проблем пацієнта та забезпечить 
його відносно комфортний стан, попередить 
захворювання.  

Але, на жаль, в медичних закладах, при 
викладанні навчальних дисциплін, не 
приділяється належна увага 
формуваннюорганізаторських умінь 
медпрацівника по попередженню хвороб. Для 
перевірки організаторських і комунікативних 
вмінь серед студентів КВНЗ «Житомирський 
медичний коледж» на відділеннях сестринської, 
акушерської та лікувальної справи було 
проведено анкетування для виявлення 
комунікативних та організаційних умінь 
майбутніх медичних сестер, фельдшерів, 
акушерок. В результаті дослідження, 
встановлено, що в студентів більше 
сформовані комунікативні здібності, ніж 
організаторські вміння, а знання про 
санітарно-гігієнічне виховання з метою 
профілактики хвороб серед населення – 
недостатні. 
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Рис.1. Розвиток організаторських вмінь медичного працівника. 
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- дати знання медпрацівникам середньої ланки у організації профілактики 
захворювань; 

- залучення населення до збереження власного здоров’я; 
- сформувати організаторські вміння у медичних сестер, фельдшерів, акушерок  
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Результат Підвищення рівня сформованості організаторських вмінь медичного 
працівника 

-лекції, евристичні 
бесіди, ін; 
 - ітерактивна 
дошка, 
 -мультимедійні 
презентації,  
-електронні 
підручники; 
-дніздоров’я.

-практичні заняття, 
 -дидактичні рольові ігри,  
-практики з клінічного 
медсестринства, 
 -вирішення нетипових 
клінічних ситуацій; 
-інструментарій, муляжі, 
фантоми, таблиці,  
- вироби та засоби медичного 
призначення

-самостійна та 
індивідуальна робота, 
 -наукові дослідження, 
- моделювання 
елементів передового 
досвіду тощо;  
-наукова література,  
-спостереження,  
-статистичний аналіз 

Зміст роботи 

Навчальні 
дисципліни 

Відпрацювання навичок на 
практичних заняттях 
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Тому пропонуємо модель медичного 
працівника середньої ланки, яка допоможе 
збільшити організаторські та комунікативні 
вміння, що в свою чергу забезпечить 
профілактику захворювань серед населення 
(рис.1).  

Отже, при викладанні дисциплін, повинна 
велика увага приділятись не тільки 
симптоматиці та діагностиці хвороб але й 
навчанню щодо формування  організаторських 
умінь медпрацівника по попередженню цих 
хвороб. 

При цьому необхідно знати, що здоровий 
спосіб життя включає в себе такі основні 
елементи: 

• плідна праця; 
• раціональний режим праці й 

відпочинку; 
• викорінення шкідливих звичок; 
• оптимальний руховий режим; 
• особиста гігієна; 
• загартування; 
•  раціональне харчування тощо.  
В умовах реформування національної 

системи охорони здоров’я важливого значення 
набуває підвищення рівня фахової підготовки 
спеціалістів цієї галузі. Вирішення проблеми 
формування організаторських умінь 
медпрацівника щодо збереження здоров’я 
людей і надання якісної медичної допомоги 
населенню потребує спеціалістів із високим 
рівнем знань [5].  

На сьогодні ж підготовка студентів у 
данному напрямку забезпечується 
традиційними методами без урахування 
новітніх технологій. Окрім того, у спеціальній 

літературі відсутні цілісні теоретичні 
дослідження проблеми формування готовності 
середніх медичних працівників до санітарно-
гігієнічного виховання та профілактичної 
роботи в майбутній професійній діяльності.  

Обґрунтувати таке співвідношення не 
важко, бо випускники після закінчення 
навчання в основному працюють в 
лікувальних закладах, але в тих випадках, коли 
медичній сестрі потрібно працювати в 
загальноосвітній школі, чи в іншому 
навчальному закладі, де головне коло її 
обов’язків повинно бути пов’язане з 
профілактичною та оздоровчою роботою, 
отриманих знань в медичному вузі 
недостатньо. 

Висновки. Отже, діюча модель 
підготовки медичних працівників середньої 
ланки не повною мірою відповідає віянням 
часу. Зростання ролі медпрацівника  в 
санітарно-гігієнічному вихованні та 
профілактичній роботі диктує нові вимоги до 
медсестринства. Для попередження 
захворюваності серед населення повинна 
приділятись увага не тільки лікуванню хвороб, 
але й профілактичній медицині. Неабияку роль 
при цьому відводиться медичним працівникам, 
які повинні удосконалювати свої 
організаторські уміння в процесі фахової 
підготовки. Тому доцільно розглянути нову 
модель середнього медичного працівника, за 
основу якої була б покладена нова модель 
медичного працівника, як організатора 
санітарно-гігієнічного виховання та 

профілактичної роботи серед населення. 
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РОЛЬ СЕРЕДНЬОГО МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА В ПРОФІЛАКТИЦІ ЗАХВОРЮВАНЬ 
СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ 

 
Риженко О.В. 

КВНЗ «Житомирський медичний інститут». Житомирської обласної ради 
 

Резюме. Провідним критерієм розвитку суспільства завжди був стан здоров’я населення, 
адже його високий рівень є підґрунтям економічного, соціального й політичного добробуту в 
державі, запорукою безпеки та прогресу. За цих умов професійна підготовка медичних працівників 
була і є одним із регуляторів соціального розвитку, оскільки фактично формує доктрину 
життєздатності суспільства та підтримує його через діяльність кадрів системи охорони 
здоров’я.Теоретично обгрунтувати та експерементально переві ити впровадження моделі 
середнього медичного працівника, як організатора санітарно-гігієнічного виховання та 
профілактичної роботи серед населення. Для досягнення поставленої мети використано медико-
соціологічне дослідження – анкетування (анкета №1для виявлення комунікативних та 
організаційних умінь майбутніх медичних сестер,  фельдшерів. акушерок; анкета №2 для вивчення 
актуальності проблеми підготовки майбутніх медичних сестер, фельдшерів, акушерок  до 
санітарно-гігієнічного виховання та профілактичної роботи з населенням”). Результати та їх 
обговорення. В результаті проведення анкетування, встановлено, що в студентів більше сформовані 
комунікативні здібності, ніж організаційні вміння, а знання про санітарно-гігієнічне виховання з 
метою профілактики хвороб серед населення – недостатні. 

Висновки. Отже для попередження захворюваності населення повинна більша увага 
приділятись профілактичній медицині. Неабияку роль при цьому відводиться медичним працівникам, 
які повинні удосконалювати свої організаторські уміння в процесі фахової підготовки.  

Ключові слова: фахова підготовка,здоров’я населення. 
 

РОЛЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА В ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Рыженко О.В. 

КВУЗ «Житомирский медицинский  институт». Житомирского областного совета 
 
Резюме. Актуальность проблемы. Ведущим критерием развития общества всегда было 

состояние здоровья населения, ведь его высокий уровень является основой экономического, 
социального и политического благополучия в стране, залогом безопасности и прогресса. В этих 
условиях профессиональная подготовка медицинских работников была и является одним из 
регуляторов социального развития, поскольку фактически формирует доктрину жизнеспособности 
общества и поддерживает его через деятельность кадров системы здравоохранения. Теоретически 
обосновать и экспериментально проверить внедрение модели среднего медицинского работника, как 
организатора санитарно-гигиенического воспитания и профилактической работы среди населения. 
Для достижения поставленной цели использованы медико-социологическое исследование - 
анкетирование (анкета №1 для выявления коммуникативных и организационных умений будущих 
медицинских сестер, фельдшеров, акушерок; анкета №2 для изучения актуальности проблемы 
подготовки будущих медицинских сестер, фельдшеров, акушерок санитарно-гигиенического 
воспитания и профилактической работы с населением »).В результате проведения анкетирования, 
установлено, что у студентов больше сформированы коммуникативные способности, чем 
организационные умения, а знания о санитарно-гигиеническое воспитание с целью профилактики 
болезней среди населения - недостаточны. 

Выводы. Для предупреждения заболеваемости населения должно большее внимание 
уделяться профилактической медицине. Немалую роль при этом отводится медицинским 
работникам, которые должны совершенствовать свои организаторские умения в процессе 
профессиональной подготовки. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, здоровье населения. 
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МЕДИЧНА СЕСТРА МАГІСТР ТА ЇЇ МІСЦЕ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
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NURSE MASTER AND HER PLACE IN THE HEALTHCARE SYSTEM 
 

Khytrych O.B. 
MHEI «Zhytomyr Medical Institute» 

Zhytomir Regional Council 
 

Abstract. The importance of the nurse’s activities is growing not only in Ukraine but also abroad. 
The aim of nursing development in Ukraine is health promotion of the population, growth of duration 

and quality of life. The said aim can be reached by the way of the nurses’ involvement in functional extension 
in the health care system and creating structures where services can be rendered by junior specialists with 
medical education. Determination of the role, directions of work, abilities to manage subordinates of the 
nurse Master in the health care system. For this purpose was used questionnaire survey, making out the 
nurse Master’s opinion and the opinion of the nurse without Master Degree and teacher Masters. 

In the article they made very search of the work of the nurses with different degree of qualification, 
defined the aim of receiving the Master’s degree, advantages, changes before and after receiving education. 

To find out the level of knowledge as to encyclical activities of the nurse Master and determination of 
her role in the acting health care system, that is during organization of activities and training of the nurses, 
it was held selective multi-step research and certain results were obtained. 

Changes expected by all respondents from implementation of reforms in medical area are legislative 
regulations of nurses’ functions and job positions according to their qualification and educational level, 
possibility of having experience abroad, doing academic work and receiving academic degree.It has been 
stated that the nurse Master is a highly qualified specialist that has got profound knowledge and skills, has 
experience of their application and is a leader in nursing.To organize and do academic work on the 
problems of management and leadership in nursing. Integration of higher education in nursing into 
European system. 
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Актуальність проблеми. Вагомість 
діяльності медичної сестри зростає не тільки в 
Україні, а й за кордоном [11]. Метою розвитку 
медсестринства в Україні є зміцнення здоров’я 
населення, збільшення тривалості та якості 
життя шляхом збільшення ефективності 
системи медичного обслуговування та 
збільшення охоплення послугами з охорони 
здоров’я та медичного догляду [17]. Зазначена 
мета може бути досягнута шляхом залучення 
медичних сестер до розширення функції в 
охороні здоров’я, створення структур, де 
можуть надавати послуги молодші спеціалісти 
з медичною освітою: хоспісів, відділень 
сестринського догляду, стаціонарів удома 
тощо [2, 16]. А головне, має відбутися активне 
формування законодавчої бази в сфері 
медсестринства та необхідність прискорення 

адаптації вітчизняної нормативно-правової 
бази до європейських норм [10]. 

Мета дослідження. Визначення ролі, 
напрямків роботи, можливостей керування 
підлеглими, медичної сестри магістра в галуз 
охорони здоров’я. 

Матеріали та методи. Було обстежено 
95 медичних медичних сестер, які були 
розподілені на групи, віковий діапазон 25-56 
років. 

Респонденти з I групи (50 осіб) медичні 
сестри без повної вищої мед сестринської 
освіти які працюють в Житомирській обласній 
дитячій клінічній лікарні віковий діапазон - 25-
56 років. 

II група – це медичні сестри з освітньо-
кваліфікаційним ступенем магістр, які 
працюють в Житомирській обласній дитячій 
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клінічній лікарні та обласній клінічній лікарні 
ім. О.Ф. Гербачевського (30 осіб) віковий 
діапазон - 26-35 років. 

ІІІ група медичні сестри магістри які 
працюють в Житомирському медичному 
інституті здійснюють викладацьку діяльність 
(15 осіб) віковий діапазон - 26-35 років. 

Для досягнення мети було використано 
метод анкетування, методи системного аналізу 
і логічного узагальнення. Для здійснення 
аналізу результатів дослідження визначимо, 

що у вибірковому багатоступеневому 
спостереженні за генеральну сукупність взяті 
медичні сестри окремої лікарні, а вибіркову 
сукупність сформовано на основі 
розшарованого та квотно-серійного добору.  

Результати та їх обговорення.В І групі 
опитаних респондентів більшість (64,0±6,8%) 
та у ІІ групі переважаюча більшість 
(80,0±10,3%) – це особи віком від 26 до 35 
років. У ІІІ групі 53,0 ±9,1% – це молоді особи, 
вік яких до 25 років (табл.1). 

Таблиця 1. 
Вікові категорії респондентів (%) 

 
Вікові категорії М/с без вищої медсетр. 

освіти 
Практикуючі м/с 

магістри 
М/с магістри викладачі 

 
Абс. 
число 

 М±m, % 
100±0,0 

Абс. 
число 

 М±m, % 
100±0,0 

Абс. 
число 

 М±m, % 
100±0,0 

до 25 років  10 20,0±5,7 16 53,0±9,1 1 7,0±6,7 
26-35 років  32 64,0±6,8 11 37,0±8,8 12 80,0±10,3 
36-55 років 8 16,0±5,2 3 10,0±5,5 2 13,0±8,7 
56 і ≤ 0 0,0±0,0 0 0,0±0,0 0 0,0±0,0 
Всього 50 100,0 30 100,0 15 100,0 
 
Припускаємо, що переважаюча частка 

медсестер без вищої медсестринської освіти І 
група (50 осіб), які працюють у різних 
відділеннях КУ «Житомирська обласна дитяча 
клінічна лікарня» ЖОР, за віковою ознакою 
здатна, за певних умов, прийняти рішення 
щодо підвищення освітньо-кваліфікаційного 
рівня. Зокрема, їх колеги у тій же віковій 
категорії змогли змінили рід занять і вже 
залучені до викладацької діяльності (15 осіб) в 
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» 
ЖОР. 

При цьому, серед практикуючих 
медсестер магістрів 86,0±6,3% – це ті фахівці, 
які після навчання повернулися або 
приступили, якщо безперервно навчалися, до 
обов’язків молодшого спеціаліста з медичною 
освітою через відсутність окремих 
медсестринських організаційно-управлінських 
формувань подібних до тих, що існують за 
кордоном, обмаль посад, які вимагають такого 
рівня освіти (лише заступник головного лікаря 
з медсестринства) та інші причини. 7,0±4,7% 

від загальної кількості працюють на посаді 
старшої медичної сестри відділення, хоча 
посада вимагає лише наявність базової вищої 
освіти, та стільки ж (7,0±4,7%) – на посаді 
заступника головного лікаря з медсестринства 
(рис. 1).  

Щодо причин вибору професії «медична 
сестра», у всіх трьох вибіркових сукупностях 
основною виявилася «за особистісним 
переконанням» (від 51,0±7,1% у І групі, 
70,0±8,4% у ІІ групі та до 73,0±11,5% у ІІІ 
групі). Але, відмітимо, що найбільша частка 
обстежених, які самі обрали професію за 
дипломом магістра – це медсестри-магістри 
викладачі. Значна частка респондентів у 
кожній групі вказала і на іншу причину – «за 
порадою батьків, знайомих». Решта вагалися 
відповісти, а в І групі навіть виявилися ті, що 
за результатами предметних іспитів ЗНО та 
можливістю навчатися безкоштовно, обрали 
саме медичний інститут (рис.2). 
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 Рис. 1. Посади на яких працюють медсестри (%) 

 
 

 
Рис.3.Причина вибору професії (%) 

 
Загальний медичний стаж значно 

різниться у вибірковій сукупності І та ІІ і ІІІ 
групах респондентів. Так більше половини 
медсестер без вищої медсестринської освіти 
(56,0±7,0%) мають стаж у межах 11-20 років, а 
10,0 ±4,2% навіть більше 20 років. А в групі 
практикуючих медсестер магістрів 43,0±9,0% 

мають стаж у межах 6-10  років та 37,0±8,8%  
менше 5 років, що можливо пов’язано з 
безперервною ступеневою освітою останніх.  

В ІІІ групі респондентів досвід 
професійної діяльності у практичній охороні 
здоров’я мали 67,0±12,1% опитаних; 
33,0±12,1% – не мали такої можливості, а 
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відразу після здобуття повної вищої освіти 
залишилися працювати у медичному 
навчальному закладі. При цьому, 60,0±12,7% 
опитаних мають педагогічний стаж менше 5 
років та 40,0±12,7% у межах 6-10 років, що 

пов’язано із законодавчим врегулюванням 
вимог до викладачів медичних коледжів, 
інститутів та впровадженням ступеневої 
медсестринської освіти (табл. 2). 

Таблиця 2. 
Розподіл в групах за кількістю років  медичного та педагогічного стажу 

 
Кількість років (межі) М/с без вищої медсетр. 

освіти 
Практикуючі м/с магістри 

Абс. 
число 

 М±m, % 
100±0,0 

Абс. 
число 

 М±m, % 
100±0,0 

≤5  років  8 16,0±5,9 11 37,0±8,8 
6-10  років  9 18,0±5,4 13 43,0±9,0 
11-20   років 28 56,0±7,0 3 10,0±5,5 
20 ≤ років  5 10,0±4,2 3 10,0±5,5 
Всього 50 100,0 30 100,0 

Розподіл респондентів за кількістю років педагогічного стажу 
≤5  років 9 60±12,7 
6-10  рокі 6 40±12,7 
Всього м/с магістрів викладачів 15 100,0 

 
Основним завданням атестації медичних 

сестер є визначення обсягу знань, практичних 
навиків, ступеня володіння ними, застосування 
в професійній діяльності, своєчасного 
підвищення кваліфікації фахівців та вирішення 
питань щодо подальшого їх використання. 
Так, в І групі вищу категорію – має 32,0±6,6% 
опитаних; першу категорію має 38,0±6,9% 
опитаних; другу – 14,0±4,9%, а без категорії 
поки що 16,0%±5,2 опитаних через брак стажу. 
В ІІ групі значна частка респондентів 

(36,0±8,8%) не має категорії, 30,0±8,4% має 
другу категорію, а першу і вищу однакова 
частка респондентів склала – 17,0±6,9% (мал. 
3). Зокрема, в ІІІ групі 67,0±12,1% 
респондентів мають кваліфікаційну категорію  
згідно вимог кваліфікаційних категорій і 
педагогічних звань педагогічних працівників, а 
33,0±12,1% ще відповідно ні. Не мають 
кваліфікаційну категорію медичної сестри 
жодна з опитаних медичних сестер магістрів 
ІІІ групі. ф р
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Рис. 3. Наявність кваліфікаційних категорій 

В І групі 30,0% респондентів виявилися 
на даний час студентами медичного 
навчального закладу і здобувають освітній 
ступінь «бакалавра», 8,0±3,8% з них мають 
намір навчатися далі. Це може вказувати на 
розуміння медичними сестрами всебічної ролі 
медичної сестри з вищою медсестринською 

освітою та на перспективу її прояву в 
практичній діяльності. Вони ж (8,0±3,8%) далі 
вказали на те, що в майбутньому планують 
зайнятися викладацькою діяльністю. При 
цьому, 2,0% вказали на те, що навчаються в 
непрофільному вищому навчальному закладі, 
що дозволить їм змінити профіль діяльності у 
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майбутньому. 
Обстежені з ІІ групи13,0±6,1%, стосовно 

запитання про навчання в майбутньому, 
вагалися дати конкретну відповідь, тим самим 
дали зрозуміти, що чекають певних 
сприятливих умов для продовження навчання. 

В ІІІ групі 20,0±4,4% респондентів 
вказали на те, що вже мають диплом про вищу 
освіту, крім вищої медсестринської. 
Продовжити освіту в майбутньому планує 
27,0±11,4% респондентів, наприклад, вступити 
до педагогічного університету. Слід звернути 
увагу, що 13,0±8,7% вагалися, чи будуть в 
майбутньому ще навчатися, що може 
вказувати на існування причин 
незадоволеності соціальною нішею, яку вони 
сьогодні займають. До того ж ці 13,7% 
вагалися відповісти на запитання, «чи 
планують вони у майбутньому продовжити 
викладацьку діяльність», чим підтвердили 
нашу гіпотезу. 

Визначна частка респондентів І групі 
(84,0±5,2%) відзначили, що відчувають 
різницю в професійній діяльності між тими 
колегами, які мають освітній ступінь 
«молодший спеціаліст» та тими, що 

здобувають, або вже мають вищу 
медсестринську освіту. Разом з тим, 10,0±4,2% 
не погодилися із даним твердженням, 
оскільки, медсестри на одній і тій же посаді 
виконують одні і ті ж задачі. А 6,0±3,4% не 
змогли визначитися з відповіддю. 

Разом з тим, 50,0±9,1% медсестер 
магістрів, які працюють в лікарні вказали, що 
після здобуття вищої освіти до них змінилося 
ставлення з боку колег та близького оточення; 
10,0±5,5% змогли змінити місце роботи та 
7,0±4,7% – зайняти вищу посаду. В житті 
33,0±8,6% респондентів цієї вибірки не 
змінилося ставлення з боку колег та близького 
оточення. 

Щодо медсестер магістрів викладачів, то 
60,0±12,6% з них, після здобуття повної вищої 
освіти, змогли зайняти вищу посаду, адже 
більшість з них працювала на нижчих посадах, 
наприклад лаборанта кафедри. А решта – 
40,0±12,6% взагалі змогла змінити місце 
роботи. Вже вище наведене передбачає, що до 
них однозначно змінилося на краще ставлення 
колег та близького оточення (рис. 4). 
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Рис. 4. Зміни після здобуття вищої м/с освіти 

 
Усі обстежені під час навчання у 

Житомирському медичному інституті вже 
оволоділи певним рівнем знань,умінь та 
навичок. Тому їм було запропоновано 
визначити, що вони компетентні здійснювати 
(обрати кілька варіантів). Врезультаті 
з’ясовано, що усі опитані компетентні 
здійснювати мед сестринську роботу (вести 
мед сестринський процес). 

Зокрема, в І групі на можливість 

управляти медсестринським підрозділом 
вказали 38,0±6,9%, а здійснювати викладацьку 
діяльність, лише 4,0±6,9% респондентів. В ІІ 
групі переважаюча більшість респондентів 
(90,0±5,5%) компетентні управляти 
медсестринською роботою в медичному 
закладі, а 30,0±5,5% навіть здійснювати 
викладацьку діяльність. Тоді як в ІІІ групі усі 
без винятку респонденти (100,0±0,0%) 
відмітили кожен вид діяльності.   
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При цьому, 100,0±0,0% респондентів ІІ і 
ІІІ груп визначили, що після здобуття 
освітнього ступеня «магістр» за 
спеціалізацією, вони оволоділи 
достатнім/високим рівнем знань, умінь та 
навичок і оцінили  свій професійний рівень як 
«високий». 

Вище вказане підтверджує гіпотезу 
даного дослідження в тому аспекті, що 
медсестра магістр – це висококваліфікований 
фахівець, який здобув поглиблені спеціальні 
знання та вміння, має досвід їх застосування у 
певній галузі медицини, є організатором і 
лідером сестринської справи [6]. Але, мета 
підготовки «медсестри-магістра» відрізняється 
від мети підготовки «медсестри-бакалавра» та 
«медсестри молодшого спеціаліста». Сьогодні 
навіть моделі сестринської допомоги в 
медсестри-магістра» та «медсестри молодшого 
спеціаліста» є кардинально різними. 

На теперішній час 73,0% медичних 
сестер магістрів намагаються відійти від 
застарівших ролей поведінки з хворим, а 
використовують нову філософію 
сестринського догляду і нові підходи до його 

здійснення. В той же час, 72,0% медсестер-
молодших спеціалістів працюють за звичною 
(медичною) моделлю.  

На нашу думку, перш за все, необхідно 
змінити уяву про можливості медсестринської 
роботи в лікарів і навчити їх працювати в 
паритеті в новій моделі з медсестринським 
персоналом. По-друге, в практичній охороні 
здоров’я змінити зміст функцій медсестри 
залежно від її освітньо-кваліфікаційного рівня, 
нормативи навантаження та оснащення її 
робочого місця. Для цього потрібно узгодити 
між собою зміни в системі медичної освіти і 
кадровому забезпеченні системи охорони 
здоров’я.  

Цю ідею підкріпили і результати 
подальшого дослідження. Зокрема, ступеневу 
медсестринську освіту вважають 
перспективною, з практичної точки зору 
58,0±6,9% респондентів І групі, 80,0±7,3% ІІ 
групі та 100,0±0,0% ІІІ групі. Разом з тим, 
32,0% І групі та 20,0% ІІ групі вагалися 
відповісти, а 10,0% респондентів І групі не 
бачать можливості реалізації цих перспектив 
на практиці (мал. 5). 
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Рис. 5. Бачення респондентів щодо перспектив ступеневої освіти 

 
У західних країнах накопичений 

позитивний досвід що багаторівневої 
(ступеневої) підготовки медичних сестер і 
функцій, які вони виконують на відповідних 
посадах (фахівець для роботи по догляду 
залежно від спеціалізації закладу; медсестра 
стаціонарного відділення чи сімейного лікаря; 
старша медсестра або заступник головного 
лікаря з медсестринства; медсестра, яка 

задіяна до наукової і педагогічної діяльності) 
тому доцільність змін у вітчизняній системі 
підготовки медсестер та кадровому 
забезпеченні закладів охорони здоров’я не 
викликає сумнівів. Доцільність таких змін 
підтвердили 76,0±6,0% респондентів І групі; 
83,0±6,9% ІІ групі та 100,0±0,0% ІІІ групі. У 
загальному підсумку за впровадження змін – 
82,0% з усієї вибіркової сукупності, при цьому 



 

	
МАГІСТР	МЕДСЕСТРИНСТВА	№	1	(19)	2018	

	87 

з точки зору управління, люди завжди 
противляться змінам Це доводить, що 
ситуація, яка склалася в практичній охороні 
здоров’я (незадоволеність персоналу, 
немотивованість до ефективної праці) не може 
залишатися такою надалі.  

В усіх групах визначальна частка 
респондентів відмітили, що під час навчання в 
медичному навчальному закладі 
викладачем/наставником клінічних фахових 
дисциплін в них був магістр медсестринства. 
«Так», у вибірці І групі відповіли 84,0% 
опитаних, («ні» – 16,0%); в вибірці ІІ групі 
«так» – 100,0% і у вибірці ІІІ групі також «так» 
– 100,0%. Тобто практично всі респонденти 
уявляють суть ролі медсестри-магістра як 
викладача. 

Правильним вважають рішення, щоб 
дисципліни «Сестринський догляд за 
хворими», «Клінічне медсестринство» в 
медичному освітньому закладі викладав не 
лікар, а магістр медсестринства 98,0±2,0% у І 
групі, та по 100,0% у І та ІІ групах відповідно. 
У загальному підсумку по вибірковій 
сукупності (95 респондентів) 94,0±1,0% 
підтвердили правильність такого рішення. 

Всі респонденти загальної вибіркової 
сукупності (100,0±0,0%) підтвердили, що 
магістр медсестринства має переваги в ролі 
наставника для практикуючих медсестер. А 
також, на запитання, чи ступенева освіта за 
спеціалізацією «Медсестринство» допомагає 
приймати активну участь у наукових 
медсестринських конференціях, всі 100,0% 
респондентів трьох групах без сумніву дали 
позитивну відповідь. 

Обстежені І та ІІ групі підтвердили, що 
їм потрібно підвищувати рівень знань, 
оскільки, науково-технічний прогрес впливає 
на розвиток медичної галузі. При цьому, вони 
у різному співвідношенні визначили теми, за 
якими їм було б корисним проведення 
спеціального тренінгу в межах професійної  
діяльності. Важливо, що в І групі найбільша 
частка (46,0%) зацікавилася новими моделями 
сестринської справи, а в ІІ групі найбільша 
частка (37,0±8,8%) респондентів 
запропонували власні варіанти тем, які було 
зведено до загальної «медсестра як менеджер». 
Це підкреслює твердження про різницю в 
освітньому рівні респондентів.  

ІІІ група респондентів 100,0% підтримав 
доцільність обміну досвідом з закордонними 

колегами у вирішенні освітніх та клінічних 
проблем у медсестринстві. 

В І групі респонденти доручили б 
проведення у відділеннях тренінгів магістру 
медсестринства в 96,0%, а 4,0% - старшій 
медсестрі відділення. В ІІ і ІІІ групах це 
завдання доручили б виконувати тільки 
медсестрі-магістру. І жоден респондент не 
доручав би це робити лікарю, що свідчить про 
визначальну роль медичної сестри з вищою 
освітою в організації діяльності 
медсестринської роботи та навчання медичних 
сестер. Результат по загальній вибірці склав 
98,0%, а це підтверджує, що і медсестри і 
медсестри-магістри в даний момент 
усвідомлюють позитивні моменти ступеневої 
освіти, можливість набуття відповідних 
компетенцій, які у майбутньому дозволять 
реалізуватися їм в професійній діяльності. 

Зміни, які усі респонденти очікують від 
провадження реформ в медичній галузі – це 
законодавче врегулювання розмежування 
функцій медсестер та посад в медичних 
закладах відповідно до їх освітньо-
кваліфікаційного ступеня; гідна оплата праці; 
можливість здобуття зарубіжного досвіду 
роботи та займатися науковою діяльності і 
здобувати відповідний науковий ступінь. 

Отже, здобуття медичною сестрою 
повної вищої освіти за освітньо-
кваліфікаційним рівнем магістр свідчить про 
сформованість її інтелектуальних якостей, що 
визначають розвиток особи як особистості і 
надає право працювати на відповідних 
посадах. Медсестра-магістр відіграє важливу, 
навіть визначальну роль в організації 
діяльності та навчання медсестер. 

Висновок та перспективи подальших 
досліджень 

Встановлено, що медсестра магістр це 
висококваліфікований фахівець, який здобув 
поглиблені спеціальні знання та вміння, має 
досвід їх застосування, є організатором і 
лідером медсестринської справи. Настав час 
впровадити в Охорону Здоров’я концепцію 
розвитку вищої медсестринської освіти. 

Найвагомішими досягненнями 
сестринської справи в переважній більшості 
країн світу є: розвиток сестринської справи як 
самостійної сфери професійної діяльності в 
охороні здоров’я з чітко налагодженою 
системою управління, запровадженням 
новітніх видів медсестринської діяльності та 
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допомоги; формування сестринської справи як 
наукової дисципліни з проведенням наукових 
досліджень з проблем клінічного 
медсестринства, адміністрування в 
медсестринських службах, підготовки 
медсестринських кадрів; розвиток та 
вдосконалення багаторівневої системи вищої 
медсестринської освіти, яка забезпечує 
диференційовану підготовку медсестринських 
кадрів в залежності від потреб ринку медичних 
послуг; високий соціальний статус медичної 
сестри. 

Результати дослідження та їх 
впровадження засвідчують ефективність 
запропонованого системного підходу до 
розвитку сестринської справи в Україні, 
системи медсестринської освіти та нових 
сучасних видів медсестринської діяльності 
(робота в бригадах сімейної медицини, 
паліативна медична допомога в хоспісах, 

викладання медсестринських навчальних 
дисциплін у ВМНЗ України І-ІV рівнів 
акредитації, які ведуть підготовку медичних 
сестер, менеджмент медсестринських 
структур), що сприяє наближенню їх до 
світових стандартів та вимог ВООЗ, 
раціональному та доцільному використанню 
медсестринського кадрового потенціалу 
охорони здоров’я. 

Організовувати і проводити науково-
дослідницьку роботу з проблем менеджменту і 
лідерства в сестринській справі. Інтеграція 
вищої медсестринської освіту в європейську 
систему. 

Встановлено, що більшість викладачів 
магістрів медсестринства, не працюють в сфері 
Охорони Здоров’я, і не мають можливості 
постійно підвищувати професійний рівень за 
спеціальністю медсестринство 
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МЕДИЧНА СЕСТРА МАГІСТР, ТА ЇЇ МІСЦЕ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ 

 
Хитрич О.Б. 

КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради 
 
Резюме. Актуальність проблеми .Вагомість діяльності медичної сестри зростає не тільки 

в Україні, а й за кордоном . Метою розвитку медсестринства в Україні є зміцнення здоров’я 
населення, збільшення тривалості та якості життя. Зазначена мета може бути досягнута шляхом 
залучення медичних сестер до розширення функції в охороні здоров’я, створення структур, де 
можуть надавати послуги молодші спеціалісти з медичною освітою.  

Мета дослідження. Визначення ролі, напрямків роботи, можливостей керування 
підлеглими, медичної сестри магістра в галуз охорони здоров’я. 

Матеріали та методи. Для досягнення мети було використано метод анкетування, 
визначення думки медичної сестри магістра, медичної сестри без освітнього ступеня магістр, та 
викладачів- магістрів. 

Результати та їх обговорення. У статті досліджувалось робота медичної сестри з різним 
освітнім ступенем кваліфікації, визначалась мета здобуття ступеня магістра, переваги, зміни до 
та після здобуття освіти. Щоб з’ясувати рівень обізнаності щодо всебічної діяльності медичної 
сестри магістра і визначення ролі, яку вона відіграє в діючій системі охорони здоров’я, а саме в 
процесі організації діяльності та навчання медичних сестер, було проведено вибіркове 
багатоступеневе дослідження та отримано певні результати. Зміни, які усі респонденти очікують 
від провадження реформ в медичній галузі – це законодавче врегулювання розмежування функцій 
медсестер та посад в медичних закладах відповідно до їх освітньо-кваліфікаційного ступеня; 
можливість здобуття зарубіжного досвіду роботи та займатися науковою діяльності і здобувати 
відповідний науковий ступінь. 

Висновки.Встановлено, що медсестра магістр це висококваліфікований фахівець, який 
здобув поглиблені спеціальні знання та вміння, має досвід їх застосування, є організатором і лідером 
медсестринської справи. Організовувати і проводити науково-дослідницьку роботу з проблем 
менеджменту і лідерства в сестринській справі. Інтеграція вищої сестринської освіту в європейську 
систему 

Ключові слова: медсестринство, вища освіта, реформування, кваліфікаційні рівні, ступенева 
освіта. 
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МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА МАГИСТР И ЕЕ МЕСТО В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

Хитрич О.Б 
КВУЗ «Житомирский медицынский институт» Житомирского областного совета 

 
Резюме. Актуальность проблемы. Весомость деятельности медицинской сестры растет не 

только в Украине, но и за рубежом. Целью развития медсестринства в Украине является улудшение 
здоровья населения, увеличение продолжительности и качества жизни. Указанная цель может 
быть достигнута путем привлечения медицинских сестер к расширению функции в здравоохранении, 
создание структур, где могут предоставлять услуги младшие специалисты с медицинским 
образованием. 

Цель иследования.Определение роли, направлений работы, возможностей управления 
подчиненными, медицинской сестры магистра в отрасли здравоохранения. 

Материалы и методы.Для достижения цели был использован метод анкетирования, 
определение мысли медицинской сестры магистра, медицинской сестры без образовательного 
степени магистр, и преподавателей-магистров. 

Результаты и их обсуждение.В статье исследовалось работа медицинской сестры по 
различным образовательным степенью квалификации, определялась цель получения ступення 
магистра, преимущества, изменения до и после получения образования. Чтобы выяснить уровень 
осведомленности о всесторонней деятельности медицинской сестры магистра и определения роли, 
которую она играет в действующей системе здравоохранения, а именно в процессе организации 
деятельности и обучения медицинских сестер, было проведено выборочное многоступенчатое 
исследование и получены определенные результаты. 

Изменения, которые все респонденты ожидают от производства реформ в медицинской 
отрасли - это законодательное урегулирование разграничение функций медсестер и должностей в 
медицинских учреждениях в соответствии с их образовательно-квалификационного степени; 
возможность получения зарубежного опыта работы и заниматься научной деятельности и 
получать соответствующую научную степень. 

Выводы.Установлено, что медсестра магистр это высококвалифицированный специалист, 
получивший углубленные специальные знания и умения, имеет опыт их применения, является 
организатором и лидером медсестринского дела.  

Организовывать и проводить научно-исследовательскую работу по проблемам менеджмента 
и лидерства в сестринском деле. Интеграция высшего сестринского образование в европейскую 
систему 

Ключевые слова: медсестринство, магистр, реформирование, квалификационные уровни, 
ступенчатое образование. 
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ПИТАННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЖІНОЧОГО АЛКОГОЛІЗМУ 
 

Мар’яш В.В. 
КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 
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THE ASPECTS OF WOMEN'S ALCOHOLISM  REHABILITATION 
 

Maryash V. V. 
MHEI «Zhytomyr Medical Institute» 

Zhytomir Regional Council 
 

Abstract.The article deals with the problem of alcohol dependence of women and its features, which 
should be taken into account in the process of treatment and rehabilitation work. The effectiveness of 
programs for rehabilitation and re-socialization of alcohol dependent women in institutions of a new type 
(rehabilitation centers) is analyzed. 

Key words: alcohol dependence, women, rehabilitation, resocialization. 
 

Актуальність проблеми. Алкоголь за 
своїми медичними та соціальними наслідками 
- одна з найбільш пріоритетних проблем у 
сфері громадської охорони здоров’я. В Україні 
ситуація з алкоголем - одна із найгірших у 
Європі [1]. Рівень його споживання в державі 
за останнє десятиріччя суттєво зріс - з 5,4 літра 
у рік на душу населення віком від 15 років у 
2002 році до 15,6 літрів у 2012 році, що майже 
в 1,5 рази вище допустимої за оцінками 
експертів ВООЗ межі споживання (8 л) [4]/  

Алкоголь - другий після трудової 
міграції фактор катастрофічного спаду 
кількості населення України. Він відчутно 
впливає на демографічну ситуацію в країні, бо 
є причиною зменшеної в Україні тривалості 
життя в порівнянні з більшістю країн 
Європейського регіону. 

Україна відноситься до країн так званого 
«горілчаного» поясу і гендерна різниця 
(різниця між очікуваною середньою 
тривалістю життя між чоловіками і жінками) у 
2011 р., за даними банку даних ВООЗ, 
дорівнювала 10 років (76,0 років у жінок та 
66,0 років серед чоловіків в порівнянні з 6 
роками, 83,1 та 77,3 роками у країнах ЄС 
відповідно) [1]. 

Алкоголь є токсичною речовиною. З ним 
пов’язано більш ніж 60 різних порушень [2]. 
Алкоголь - це фактор ризику виникнення 
ХНІЗ, він також є важливою, самостійною 
причиною захворюваності та смертності (через 
алкогольну залежність, фізичне насильство і 

травми, а також інші порушення здоров’я, 
пов’язані із вживанням алкоголю). Він наразі є 
третім провідним фактором ризику, що 
спричиняє передчасні випадки смерті та 
інвалідності у світі [3].  

Спостерігаються виражені тенденції до 
фемінізації та омолодження вживання 
алкоголю, що не дозволяють робити 
позитивних прогнозів на майбутнє і 
становлять загрозу суспільній безпеці 
держави. Майже 40% українських жінок 
працездатного віку регулярно вживають 
спиртні напої. Алкоголь є причиною 
передчасної смерті майже 30% з них. На думку 
вітчизняних медиків, наразі в Україні 
нараховується 700 тисяч лише офіційно 
зареєстрованих алкоголіків, 41 % з яких жінки. 

У науковій літературі, присвяченій 
дослідженню проблем алкогольної залежності 
у жінок, міститься чимало суперечливої, а 
часом і взаємовиключної інформації, стосовно 
багатьох аспектів: пріоритету біологічних; 
спадково-генетичних або соціальних чинників 
в генезі алкоголізму, ступеня злоякісності 
захворювання у жінок і критеріїв її оцінки та 
ін. [1,2,3].  

Подолання багатогранної та 
поліетіологічної проблеми надмірного 
вживання алкоголю в суспільстві вимагає 
скоординованих дій державних органів, 
медичних працівників, громадських, 
релігійних та недержавних організацій а також 
хворих і членів їх сімей. 
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На цій підставі у регіонах створено 
розвинуту мережу установ нового типу 
(медичні, клінічні установи з позабюджетною 
формою фінансування), амбулаторна 
орієнтованість яких відповідає тенденціям 
розвитку охорони здоров’я у світі та сприяє 
підвищенню ефективності надання медичної 
допомоги хворим на алкогольну залежність. 

Громадська організація Міжнародна 
Антинаркотична Асоціація - це реабілітація та 
ресоціалізація нарко- та алкозалежної молоді. 
З метою допомоги алкозалежним і 
наркозалежним, організація запатентувала 
комплексну психосоціальну програму, що 
передбачає психологічну, соціальну і духовну 
допомогу хворим у подоланні залежності та 
моральну і психологічну підтримку для їх 
родичів. Ініціативна група організації створила 
реабілітаційні центри, де залежні знаходяться 
впродовж 6 місяців і працюють над собою. Є 
гарний результат та висока статистика 
одужуючих (85%). 

Програма лікування в центрах 
реабілітації "Мед-Захід" заснована на 
всесвітньо відомій методиці "12 кроків", 
детоксикації та інших методах терапії, 
сучасних психотерапевтичних методах 
лікування (інтеграції емоційно-стресового та 
холотропного підходів і була заснована на 
модифікації методу емоційно-стресової 
психотерапії і холотропного дихання у 
поєднанні з прийомами роз'яснювальної, 
раціональної, непрямої, когнітивної та 
сімейної психотерапії) [4]. 

Мета дослідження – провести аналіз 
ефективності нових психотерапевтичних 
підходів до лікування алкогольної залежності 
жінок та профілактики рецидивів в установах 
нового типу (реабілітаційних центрах). 

Методи та методика дослідження 
Було проведене медико-соціологічне 

дослідження на базі реабілітаційного центру 
«Центр здорової молоді» (ЦЗМ) с. Ліщин  
(Житомирська обл.). Опитали 56 жінок, які 
пройшли курс реабілітації, стосовно 
усвідомлення ними проблем пов’язаних із 
зловживанням алкоголем, лікування та 
термінів ремісії. 

Для досягнення мети використано 
методи системного аналізу та логічного 
узагальнення. 

Результати та їх обговорення 

Відповідно до міжнародної статистичної 
класифікації хвороб 10 перегляду надмірне 
вживання алкоголю розглядається як гостра і 
хронічна інтоксикація [4]. 

Впливаючи біполярно, спиртні напої 
викликають ейфорію і знімають емоційну 
напругу. При повторних прийомах алкоголю 
умовно-рефлекторно закріплюється прагнення 
знімати їм емоційне напруження, і прийом 
спиртних напоїв перетворюється в звичку. 
Цьому сприяє і те, що гострота конфлікту, 
який викликав напруження, знімається не 
тільки на період дії алкоголю, але і на деякий 
час після нього. Крім того, алкоголь є 
«соціальним каталізатором», який полегшує  
міжособистісне спілкування [6]. 

При цьому ступінь алкоголізації 
суспільства залежить від економічних і 
соціальних відносин в ньому. Соціально-
психологічна функція алкоголю, на думку 
деяких авторів, зводиться до ілюзорного 
поліпшенню задоволення особистих потреб 
[2]. 

Дані офіційної статистики показують, 
що в останні роки вживання алкоголю 
збільшилася серед жіночого населення, 
підліткового контингенту і молоді. Особливе 
занепокоєння викликає частота вживання 
алкоголю вагітними жінками.  

Роль жінки в соціальному і 
економічному житті сучасного суспільства 
незмірно зросла. Серед багатьох чинників, що 
призводять до порушень репродуктивної 
функції, особливе місце займає алкогольна 
інтоксикація [4]. Важливим моментом у 
розвитку алкогольної залежності є ситуаційні 
психогенії, несприятливі умови життя. 

Мікросоціальне середовище в сучасних 
економічних умовах хронічно діє травмуючим 
чином на психіку жінок. Цей вид психогеній 
може викликати глибокі зміни у здорових 
людей і, особливо, у жінок, ендокринна 
система яких виснажується під впливом 
хронічної алкогольної інтоксикації [2]. У ряді 
проведених досліджень встановлено зв'язок 
між змінами рівнів гормонів гіпофіза, статевих 
і тиреотропного гормонів в сироватці крові і 
соціальною адаптацією жінок, які страждають 
на алкогольну залежність, що вказує на зв'язок 
соціального статусу досліджуваних з 
біологічними (нейроендокринними) процесами 
в організмі [6]. 
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Жіночий алкоголізм – явище,  про яке 
широкій публіці відомо не багато, і тому коло 
нього народжується маса усяких нездорових 
міфів. Слід однак сказати що, реально 
можливо допомогти такій жінці стати 
непитущою, позбавитися від вживання 
спиртних напоїв та стану алкогольного 
сп’яніння. Жінкам, як і чоловікам, більш 
усього заважає вилікуватися відсутність у них 
бажання припинити вживання спиртних 
напоїв. 

Питущі жінки часто звертаються до 
лікаря не для того, щоб по справжньому 
лікуватися, а щоб нормалізувати свій 
психосоматичний статус (зняти неприємні 
відчуття) та вирішити свої репродуктивні 
проблеми у шлюбі, сім’ї, з чоловіком. Жінки 
схильні драматизувати ситуації які 

несподівано виникли. Передумови до 
виникнення жіночого алкоголізму – це 
частіше, вирішення реальних сімейних 
проблем, а далі підключається біологія, 
фізіологія, незапланована вагітність, аборти, 
гінекологічні захворювання, невиношування 
вагітності, синдром хронічної втоми та часте 
прикладання до пляшки.  

При аналізі причин звернення по фахову 
допомогу встановлено, що головною 
мотивацією розпочати лікування є 
наполягання саме родичів і знайомих (55,0%). 
Для респонденток більш значущою є 
інформація, отримана при живому спілкуванні 
від лікарів та інших медичних працівників 
(49,4%), а також родини, друзів, знайомих 
(42,0%) (див. табл.1).  

Таблиця 1. 
Розподіл відповідей респонденток стосовно джерел інформації на медичні теми,  

яким вони схильні довіряти 
 Телебачення, 

радіо 
Лікар, інший 
медпрацівник 

Родина, друзі, 
знайомі 

Газети, 
журнали 

Спеціальна 
література 

n=56 
р<0,001 

4,0% 49,4% 42,0% 3,0% 1,6% 

 
Тож важливість близького кола оточення 

як у постачанні медичних знань, так і в 
мотивації осіб, що зловживають алкоголем, до 
звернення по медичну допомогу зумовлює 
важливість залучення родини до процесу 
раннього виявлення та охоплення лікуванням 
при алкоголізмі. 

Робота з пацієнтками будувалася на 
засадах низки положень, що включали: 
добровільну участь хворої в лікувальному 
процесі, довірливість і партнерство, а також 
принципи системності, комплексності, 
індивідуальності, етапності та багаторівневий 
вплив з урахуванням особистісних 

особливостей і клінічної картини 
захворювання, етичні принципи і норми 
(приватність, конфіденційність, 
компетентність). 

Важливою складовою лікування є те, що 
пацієнт, який вивчив свої ознаки рецидиву, 
отримує способи і можливості уникнення 
запою. 

Основним критерієм оцінки 
ефективності є тривалість ремісії. Наявність 
ремісії підтверджена об’єктивними даними, які 
ми збирали у родичів  пацієнток за допомогою 
телефонного зв’язку, а також патронажу 
хворих (див. табл.2).

 
Таблиця 2. 

Розподіл досліджених за терміном ремісії 
Групи дослідження Термін ремісії 

до 1 року 2 роки 3 роки 

Група (n=56) 41,0 ±2,7%. 31,0±3,3% 29,0 ±3,4% 

Примітка: різниця є достовірною (р<0,05) 
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Як свідчить таблиця, за результатами 
катамнестичного спостереження упродовж 
трьох років за 56 особами, у хворих ремісії 
протягом цього періоду відмічено у 29,0 ±3,4% 
випадків, двох років – у 31,0±3,3%, до одного 
року – у 41,0 ±2,7%. 

Пацієнтки, які пройшли повний курс 
реабілітації: 
1) здобувають базові поняття про алкогольну 
залежність і способи уникнення рецидивів 
запою; 
2) дотримуються узгодженої протирецидивної 
програми в подальшій роботі з 
психотерапевтом; 
3) відчувають відсутність потреби вживати 
алкоголь; 
4) підготовлені до регулярних відвідин груп 
АА та al-anon; 

5) орієнтовані на подальшу соціалізацію і 
покращення партнерських сімейних відносин. 
Висновки 
1.Алкоголізація населення є однією з 
найактуальніших проблем для українського 
суспільства. Алкогольна залежність жінок має 
ряд особливостей, які треба враховувати в 
процесі лікувально-реабілітаційної роботи. 
2.Застосування системи психотерапії в 
комплексному лікуванні жінок, хворих на 
алкогольну залежність сприяє формуванню 
стійкої настанови тверезості, вирішенню 
питань соціальної адаптації, що приводить до 
підвищення ефективності терапії та 
знаходить своє відображення як у збільшенні 
тривалості, так і якості ремісій. 
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ПРАВИЛА 
подання матеріалу для опублікування для авторів журналу  

«Магістр медсестринства»: 
Редакція просить авторів при оформленні статей керуватися 
такими правилами: 
Мова рукопису – українська. 

Структура матеріалу: 
Актуальність проблеми - стан дослідження 

проблеми за літературними джерелами не пізніше 5-7-річної 
давності Мета дослідження. Матеріали та методи. 

Результати та їх обговорення – виклад основного 
матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих 
статистично опрацьованих результатів. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. 
Література. 
Матеріали розташовуються у такій послідовності: 

- Індекс УДК (окремий абзац з вирівнюванням по 
центру курсивом); 

- Назва статті (великими літерами, напівжирний 
шрифт, окремий абзац з вирівнюванням по центру); 

- Прізвище автора/авторів та ініціали (українською 
мовою, окремий абзац з вирівнюванням по центру); 

- Місце роботи: назва установи, назва країни - для 
іноземних авторів (окремий абзац з вирівнюванням по 
центру); 

- Анотація (1600-1800 знаків або 200-250 слів за 
структурою статті – актуальність проблеми, мета 
дослідження, матеріали та методи, результати та обговорення, 
висновки; курсив з вирівнюванням по ширині), ключові слова 
українською мовою (не більше 5); 

- Текст статті; 
- Список використаної літератури; 
- Анотації статті російською та англійською мовами. 

Вимоги до оформлення літератури: 
Література (від 5-15 літературних джерел) друкується 

в кінці статті відповідно до національного стандарту ДСТУ 
ГОСТ 7.1:2015, Бібліографічний запис, в алфавітному порядку, 
посилання на літературні джерела обов’язкове. У тексті статті 
посилання позначаються в квадратних дужках, наприклад, [4], 
[5, с. 17]. Перша цифра – номер джерела у списку літератури, 
друга – номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки 
розподіляються комою з пробілом, номер джерела крапкою з 
комою, наприклад, [7; 8]. Список літератури починається 
підзаголовком Література (з вирівнюванням по лівому краю 
напівжирним шрифтом). 

Технічні вимоги до оформлення матеріалів: 
Статті набираються на комп'ютері в текстовому редакторі MS 

Word 2003-2007 шрифтом 1 4  пунктів з міжрядковим інтервалом 
- 1 ,5, абзац – 1,25, без табуляцій та переносів. Параметри 
сторінки: формат А 4, орієнтація – книжна. Поля зверху, знизу, 
зліва, справа – 2,0 см. Необхідно використовувати однотипні 
лапки “”. Загальна кількість ілюстрацій (креслень, фотокопій, 
графіків, малюнків тощо), таблиць не повинна перевищувати 
чотирьох.  

Ілюстрації (діаграми, графіки, схеми) будуються в 
програмах Word або Excel та входять у загальний обсяг статті. 
Таблиці повинні мати вертикальну орієнтацію, формули 
набираються в редакторі «Microsoft Equation», малюнки – в 
графічних редакторах. 

Таблиці повинні бути підписані (напівжирний шрифт) з 
вирівнюванням по центру та пронумеровані (шрифт курсив) з 
вирівнюванням по правому краю, наприклад: (Link). 

Рисунки діаграми повинні бути пронумеровані та 
підписані (напівжирний шрифт) з вирівнюванням по 
лівому краю, наприклад: (Link). 

Не дозволяється користуватися для форматування 
тексту пробілами, табуляцією та ін., ставити переноси вручну 
або користуватися автоматичним переносом. 

Загальний обсяг статті не повинен перевищувати 
20 000 знаків з пробілами. Мінімальна кількість сторінок – 5, 
максимальна - 14. 

Правила подання матеріалів до редакційної колегії: 
1. Стаття у відповідності з наведеними вимогами 

у роздрукованому вигляді. На останній сторінці статті 
мають бути власноручні підписи всіх авторів, 
прізвище, ім'я та по батькові (повністю) з позначкою – 
вичитано, вивірено, відредаговано, дата; 

2. Електронний варіант у зазначеному форматі на 
інформаційному носії на адресу редакції або на e-mail - 
shygonska@mail.ru; 

3. Анотації статі російською та англійською 
мовами (електронний варіант); 

4. На окремому аркуші відомості про автора, 
прізвище, ім’я по батькові, місце роботи, науковий ступінь, 
вчене звання, домашня адреса, електронна адреса, телефон 
для спілкування з редколегією; 

5. Матеріал має супроводжуватись офіційним 
направленням від установи, в якій він був виконаний, з візою 
керівництва (наукового керівника), завіреною круглою 
печаткою установи. 
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РЕДАКЦІЯ НЕ РОЗГЛЯДАТИМЕ! 

Відповідальність за вірогідність та оригінальність 
поданих матеріалів (фактів, цитат, прізвищ, імен, результатів 
досліджень тощо) покладається на авторів.  

Редколегія залишає за собою право перевірки статті 
на наявність плагіату та гарантує авторові захист 
авторських прав під час розгляду матеріалів. Статті, 
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