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НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В МЕДСЕСТРИНСТВІ
УДК 378.12.614.253.52(477.42)
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ МЕДИЧНИХ ФАХІВЦІВ
З МЕДСЕСТРИНСТВА В УКРАЇНІ
Шатило В.Й., Махновська І.Р.
КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства»
Житомирської обласної ради
Abstract. The article deals with the modern approaches to training of health professionals in
Ukraine by the example of the Zhitomir Nursing Institute. It has been stressed that, according to
modern requirements, the training of a medical professional is possible under condition when in the
educational institution, there are factors of such training realization, videlicet: the presence of
academic staff; a modern organizational structure of the educational-bringing-up process has been
created; simulation laboratories and rooms are available; modern information technologies are
being implemented into the training process. An effective mean of increasing the quality of
education and its innovative development is the scientific component. The Nursing Institute
academic staff’s scientific research results dealing with the development of medical nursing and
nursing education in Ukraine have been reported; perspectives for further studies have been
argued.
Key words: medical nursing, nursing education, scientific studies
Актуальність проблеми. Зусилля
- в освітньому процесі щорічно
провідних
спеціалістів
України
з
збільшується питома вага викладачівмедсестринської освіти, дієва підтримка
медсестер з освітнім ступенем магістр зі
усіх, хто має безпосереднє відношення до
спеціальності «Сестринська справа».
підготовки сестринського персоналу, –
Магістр
зі
спеціальності
дали змогу з 2008 р. розпочати реформу
«Сестринська справа» є найвищим щаблем
системи медсестринської освіти в Україні
освіти медсестер в розвинутих країнах
у відповідності до загальноєвропейських
світу, а тепер уже і в Україні, а поява в
стандартів і стандартів розвинутих країн
ВМНЗ
викладачів-магістрів
зі
світу.
спеціальності «Сестринська справа» на
Процес
реформування
заміну лікарю-викладачу та введення
медсестринства в Україні характеризується
посад заступника головного лікаря з
новими якісними змінами:
медсестринства, медсестри-координатора
- змінюються усталені стереотипні
та ін. у лікувальних закладах стимулює
уявлення про роль медсестри в комплексі
медсестер до навчання на рівень вищої
лікувально-діагностичних,
медсестринської освіти і в свою чергу
профілактичних,
реабілітаційних
та
заслуговує на підтримку держави, оскільки
медико-соціальних заходів;
є
економічно
обґрунтованим
і
- переосмислюється практична роль
прогресивним
в
реформуванні
медсестри-лідера з освітніми рівнями
медсестринства і охорони здоров’я.
бакалавра, магістра;
Своє чільне місце у підготовці
оновлюються
стандарти
бакалаврів та магістрів сестринської
професійної поведінки, її обсяги і методи;
справи повинні зайняти вищі медичні
- виникло
нове
психологічне
навчальні заклади нового типу – інститути
підґрунтя професійних ролей медсестер;
медсестринства, які мають повноцінне
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право і можливості готувати фахівців з
вищою медсестринською освітою.
Мета дослідження: провести аналіз
стану підготовки медичних спеціалістів з
медсестринства в Україні та за кордоном;
обґрунтувати
перспективу
розвитку
медсестринської освіти та підвищення
якості медсестринської допомоги в Україні
у відповідності до європейських стандартів
і стандартів розвинутих країн світу.
Матеріали та методи дослідження.
Для досягнення мети використали методи
системного
аналізу
та
логічного
узагальнення.
Результати та їх обговорення.
КВНЗ
«Житомирський
інститут
медсестринства» Житомирської обласної
ради заснований 2 лютого 1875 року
пройшов шлях від школи фельдшерів до
інституту медсестринства.
За 140 років існування для системи
охорони здоров'я підготовлено більше 35
тисяч медичних кадрів.
У 2007 році Житомирський базовий
медичний коледж було перетворено в
інститут медсестринства, а коледж став
структурним підрозділом навчального
закладу (без права юридичної особи), що
здійснює
підготовку
молодших
спеціалістів.
За роки діяльності в якості інституту
медсестринства
навчальний
заклад
вирішував питання, які були визначені
Концепцією
розвитку
навчального
закладу:
−
підготовка
науковопедагогічних
кадрів
(планування
досліджень і захист наукових ступенів);
−
формування професорськовикладацького складу інституту, кафедр,
науково-навчальних підрозділів;
−
удосконалення
організаційної структури відповідно до
вимог вищої школи;
−
оновлення матеріально технічної бази до рівня вимог вищої
медичної освіти;
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−
впровадження
сучасних
інформаційних технологій в освітній
процес.
Вченою
радою
інституту
медсестринства і рішенням сесії обласної
ради (№ 6 від 10.01.2013 року) було
затверджено
Концепцію
розвитку
навчального закладу, згідно з якою в
інституті
здійснюється
підготовка
бакалаврів та магістрів за спеціальністю
«Сестринська справа». У 2008 році була
відкрита ліцензія на підготовку магістрів
за спеціальністю «Сестринська справа» і
здійснено перший набір на навчання в
магістратуру.
Для
підготовки
бакалаврів
та
магістрів в інституті створено профільні
кафедри:
«Сестринська
справа»,
«Лабораторна діагностика», та кафедра
«Природничих та соціально-гуманітарних
дисциплін», які забезпечують виконання
вимог Державних освітніх стандартів.
У відповідності до сучасних вимог:
оновлюється структура навчальних занять;
розробляється
навчально-методичне
забезпечення
дисциплін
на
основі
компетентнісного підходу; створюються
об’єкти
інтелектуальної
власності
(підручники,
посібники,
методичні
розробки та рекомендації, робочі зошити,
практикуми
тощо);
запроваджуються
сучасні
мультимедійні
технології,
контролюючі програми.
Для
інформатизації
освітнього
процесу
в
навчальному
закладі
використовуються
пакет
програм
«Деканат», програма «Кафедра», програма
«Колоквіум»,
електронний
журнал
успішності,
система
автоматизації
бібліотеки
«Ірбіс»,
внутрішньоінститутська мережа Інтранет.
Інституту працює на введення
міжнародних стандартів менеджменту
якості за принципом ISO 9001.
Щороку оновлюється матеріальнотехнічна база інституту відповідно до
вимог вищої освіти. Для забезпечення
освітнього
процесу
створено:
симуляційний
центр
клінічної
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лабораторної
діагностики
з
демонстраційним,
інформаційнолабораторним програмним забезпеченням;
симуляційні зали травматології, реанімації
та інтенсивної терапії, невідкладних
станів, з догляду, медсестринських
маніпуляцій;
кабінети
доклінічної
практики
з
акушерства,
хірургії,
мікробіології, хімії, доклінічної практики
профілактики хвороб зубів та порожнини
рота; зубопротезна лабораторія; кабінети
сучасних інформаційних технологій.
Найголовнішим джерелом інновацій
удосконалення якості освітньої діяльності
залишається її наукова складова.
Закон України «Про вищу освіту» в
статті 65 констатує, що наукова, науковотехнічна та інноваційна діяльність у вищих
навчальних закладах є невід’ємною
складовою
освітньої
діяльності
і
провадиться з метою інтеграції наукової,
освітньої і виробничої діяльності в системі
вищої освіти.
А, отже, одним із найбільш вагомих
аспектів
запровадження
ступеневої
медсестринської освіти в Україні є
розробка науково-обґрунтованих підходів
до
розвитку
медсестринства
і
медсестринської освіти.
У відповідності до наказу МОЗ
України від 22.10.2009 р. №765 «Про
проведення наукових досліджень з
соціальної медицини та організації
охорони
здоров’я»,
де
інститут
медсестринства визначено виконавцем
ряду тем досліджень, та згідно рішення
вченої ради інституту було затверджено
тематику досліджень в магістратурі за
спеціальністю «Медсестринство» та план
виконання науково-дослідних робіт на
період до 2020 року співробітниками
інституту.
За останніх вісім років, у співпраці з
вищими навчальними закладами України
викладачами інституту захищено наукові
праці, які розширили сучасні знання з
історії
медицини,
розвитку
медсестринства, сприяли удосконаленню
підготовки медичних кадрів для системи

охорони здоров’я та суттєво впливають на
інноваційний процес в медичній освіті.
Круковська
І.М.
досліджувала
становлення і розвиток медичної освіти на
Волині (ХІХ ст. – 30-ті роки ХХ ст.).
Наукова новизна роботи полягає в
тому,
що вперше було
виявлено
етапи,тенденції
і
суперечності
у
становленні та розвитку медичної освіти
на Волині у XIXст. - 30-x роках XXст.;
подальшого
розвитку
набула
систематизація
й
узагальнення
організаційних засад,змісту, засобів, форм
та методів навчання у професійних
медичних закладах Волині; введено в
науковий обіг маловивчені матеріали (з
них 110 архівних джерел), що дозволило
конкретизувати уявлення про організацію
медичної практики,підготовку медичних
працівників на території Волині (19221939 рр.), а також про особливості
наукової і практичної діяльності ученихмедиків на Волині та характер їх
доброчинної,наукової,навчальної,медичнопрофесійної й громадської діяльності [6].
Результати
дослідження
використовуються при викладанні історії
педагогіки,
історії
медицини
та
медсестринства у вищих навчальних
закладах України.
Динаміку змін антропометричних та
рентгенокардіометричних показників у
юнаків - солдатів строкової служби та
студентів віком 18-20 років досліджувала
Гордійчук С.В.
Вперше на території Житомирщини
були
проведені
лонгітудинальні
дослідження,
завдяки
яким
були
встановлені нормативні вікові особливості
антропометричних, соматометричних та
кардіометричних
показників
та
їх
взаємозв’язки у юнаків строкової служби
та студентів. Встановлено позитивний
вплив
на
гармонійність
фізичного
розвитку, кардіосоматичних кореляцій в
юнацькому віці дозованого фізичного
навантаження, адекватного системного
харчування та режиму дня [2].
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Отримані в
ході дослідження
результати
дозволяють
науково
обґрунтувати антропометричний підхід
для визначення нормативних параметрів
фізичного розвитку, що має значення для
проведення в майбутньому комплексного
виявлення патологічних відхилень та
застосування
відповідних
оздоровчореабілітаційних заходів.
Копетчук
В.А.
досліджувала
професійну
спрямованість
навчання
предметів
природничо-математичного
циклу в медичному коледжі.
Вперше було розроблено і науково
обґрунтовано
модель
професійноспрямованого
навчання
предметів
природничо-математичного
циклу
студентів медичних коледжів та з’ясовано
дидактичні
умови
ефективності
запропонованої моделі, визначено критерії
та показники рівнів сформованості
професійної спрямованості [5].
Практичне
значення
одержаних
результатів полягає у впровадженні в
практику роботи медичних коледжів
професійно
спрямованого
навчання
предметів
природничо-математичного
циклу, розробленні змісту, структури
спецкурсу «Професійна спрямованість
навчання
предметів
природничоматематичного циклу в медичному
коледжі» та методичних рекомендацій що
його реалізації у освітньому процесі
медичних коледжів.
Формуванню готовності студентів
медичних коледжів до комунікативної
взаємодії у професійній діяльності була
присвячена
дослідницька
робота
Поплавської С.Д.
В теорії та практиці професійної
педагогіки науковцем було обґрунтовано
модель
формування
готовності
до
комунікативної
взаємодії
студентів
медичних коледжів. Визначено, що
специфіка
комунікативної
взаємодії
медичного працівника обґрунтовується
його професіограмою, у зв’язку з чим
проаналізовано професіограму медичної
сестри і виокремлено характеристики
10

комунікативної
взаємодії
медсестри
широкого профілю, палатної, дільничної та
патронажної;
спроектовано
головні
площини
комунікативної
взаємодії
медичного працівника у професійній
комунікативній
діяльності
та
проаналізовано їх специфіку: „медичний
працівник
–
пацієнти”;
„медичний
працівник – лікар”; „медичний працівник –
колеги”; „медичний працівник – родичі
пацієнта” [9].
Розроблений авторський спецкурс
“Підготовка студентів медичних коледжів
до
комунікативної
взаємодії”
використовується у практиці професійної
підготовки медичних працівників.
Дисертаційне
дослідження
Шигонської Н.В. присвячено підготовці
студентів медичних спеціальностей до
професійної
взаємодії
засобами
моделювання комунікативних ситуацій.
Дисертантом
теоретично
обґрунтовано та розроблено технологію
підготовки
студентів
медичних
спеціальностей до професійної взаємодії
засобами моделювання комунікативних
ситуацій;подальшого розвитку набули
форми і методи підготовки майбутніх
медичних працівників до професійної
взаємодії [11].
Розроблені автором методики засобів
моделювання комунікативних ситуацій у
підготовці
студентів
медичних
спеціальностей до професійної взаємодії
використовуються у системі до- та
післядипломної
освіти
медичних
працівників.
Горай О.В. досліджувала підготовку
медичних сестер до санітарно-гігієнічного
виховання та профілактичної роботи зі
школярами.
Вперше було визначено структурні
компоненти
готовності
майбутніх
медичних
сестер
(фельдшерів)
до
реалізації санітарно-гігієнічного виховання
та профілактичної роботи зі школярами;
з’ясовано
і
обґрунтовано
критерії,
показники та рівні сформованості цієї
готовності; розроблено і теоретично
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обґрунтовано
модель
підготовки
майбутніх медичних сестер (фельдшерів)
до
реалізації
санітарно-гігієнічного
виховання та профілактичної роботи зі
школярами [1].
Матеріали
дослідження
використовуються
при
підготовці
медичних сестер (фельдшерів) у вищих
медичних навчальних закладах України та
в практичній охорони здоров'я.
Дисертаційне
дослідження
Коваленко В.О. присвячено педагогічним
умовам
організації
позааудиторної
навчальної діяльності студентів медичних
коледжів.
Дисертант визначила та обґрунтувала
педагогічні
умови
організації
позааудиторної навчальної діяльності
студентів
коледжів
медичного
спрямування [4].
Основні положення дослідження
покладено
в
основу
методичних
рекомендацій із застосування форм і
методів
організації
позааудиторної
навчальної діяльності студентів медичних
коледжів. Використовуються викладачами,
методистами,керівниками ВМНЗ з метою
вдосконалення організації позааудиторної
навчальної діяльності студентів.
Махновська І.Р. розробляла тематику
професійної
підготовки
магістрів
сестринської справи в умовах ступеневої
освіти.
У
дисертаційному
дослідженні
вперше в Україні теоретично обґрунтовано
і
практично
розв’язано
проблему
професійної
підготовки
магістрів
сестринської справи в умовах ступеневої
освіти.
Розроблено та науково обгрунтовано
професіограму магістрів сестринської
справи; обґрунтовано модель та методику
професійної підготовки цих фахівців;
визначено
сутність
професійних
компетенцій
магістрів
сестринської
справи;
охарактеризовано
критерії,
показники й рівні готовності цих фахівців
до роботи за фахом. Подальшого розвитку
набула
систематизація
дидактичних

принципів, методів і засобів навчання
магістрів сестринської справи [7].
Авторська
навчальна
програма
спецкурсу «Професійна спрямованість
підготовки магістрів сестринської справи»
та
методичні
рекомендації
щодо
формування
готовності
медсестермагістрів до професійної діяльності на
первинних посадах використовуються у
вищих медичних навчальних закладах та
ін. ВНЗ.
Шарлович
З.П.,
магістр
з
спеціальності
«Сестринська
справа»
досліджувала формування професійнопедагогічної компетентності медичних
сестер сімейної медицини в процесі
фахової підготовки.
Дисертант науково обґрунтувала та
розробила
модель
формування
професійно-педагогічної компетентності
медичних сестер сімейної медицини в
процесі фахової підготовки. Подальшого
розвитку
набули
положення
щодо
впровадження в освітній процес вищих
медичних навчальних закладів сучасних
педагогічних підходів у формуванні
професійно-педагогічної компетентності
фахівців визначеного профілю [10].
Авторські методичні рекомендації
«Формування
професійно-педагогічної
компетентності медичних сестер сімейної
медицини в процесі фахової підготовки»
використовуються викладачами вищих
медичних навчальних закладів України.
Співробітниками
навчального
закладу Шатило В.Й., Свиридюком В.З.,
Яворським П.В. виконано та захищено
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора медичних наук зі спеціальностей:
«Соціальна
медицина»,
«Внутрішні
хвороби», «Акушерство та гінекологія»,
які збагатили наукові надбання в медицині.
З 2010 по 2015 роки в інституті
захищено 122 магістерські роботи зі
спеціальності
«Медсестринство»,
присвячені розвитку медичної освіти і
практичної діяльності медичних сестер. Це
перші паростки досліджень студентів
магістратури, які повинні продовжитись в
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аспірантурі,
докторантурі
з
медсестринства і забезпечити подальший
науково-обгрунтований
розвиток
медсестринства в державі.
Результати виконаних досліджень і
проблематика, яка досліджується дають
підстави вважати, що підготовка медичних
сестер в умовах ступеневої освіти – це
частина цілісного педагогічного процесу у
вищій школі, - тісно пов’язаний з
практичною
професійною
діяльністю
медсестер
і
потребує
подальшого
багатовекторного
наукового
обґрунтування як в педагогіці, так і
стандартів практичної діяльності та
менеджменту в медсестринстві.
Висновки
та
перспективи
подальших досліджень.
1. Зберегти систему підготовки
фахівців
зі
спеціальності
223
«Медсестринство» в обсязі 180 кредитів на
рівні молодшого спеціаліста та молодшого
бакалавра.
2. Впровадити в Україні третій
освітній рівень – науковий – в
медсестринстві.

3. З метою підвищення рівня
менеджменту і якості медсестринської
допомоги вимагає змін і доповнень:
- внесення змін до Класифікатора
професій ДК 003:2010 щодо включення
професійної
назви
роботи
«сестра
медична-координатор» та
«заступник
головного лікаря з медсестринства»;
- внесення змін
до Довідника
кваліфікаційних характеристик професій
працівників Випуск 78 «Охорона здоров'я»
щодо кваліфікаційних вимог до освітнього
ступеня бакалаврів та магістрів зі
спеціальності 223 «Медсестринство»;
- внесення змін до кваліфікаційних
вимог для зайняття керівних посад
бакалаврів та магістрів зі спеціальності 223
«Медсестринство» у відповідні положення
та посадові інструкції.
4. Потрібні нові підходи до
організації медсестринства в Україні, в
першу
чергу,
виокремлення
медсестринства в окрему спеціальність, що
забезпечить її незалежний подальший
розвиток.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО
ПІДГОТОВКИ МЕДИЧНИХ ФАХІВЦІВ
З МЕДСЕСТРИНСТВА
В УКРАЇНІ
Шатило В.Й., Махновська І.Р.
КВНЗ «Житомирський інститут
медсестринства»
Житомирської обласної ради
У статті викладені сучасні підходи до
підготовки
медичних
спеціалістів
на
прикладі
Житомирського
інституту
медсестринства.
Наголошено,
що
професіонала-медика, у відповідності до
вимог сьогодення можливо готувати при
умові, коли в навчальному закладі існують
чинники реалізації такої підготовки, а саме:
наявність
науково-педагогічних
кадрів;
створена сучасна організаційна структура
навчально-виховного
процесу;
наявні
симуляційні
лабораторії
і
кабінети;
впроваджуються в освітній процес сучасні
інформаційні технології. Дієвим засобом
підвищення якості освіти та її інноваційного
розвитку, - є наукова складова. Висвітлено
наукові
розробки
науково-педагогічних
працівників інституту медсестринства по
розвитку
медсестринства
та
медсестринської
освіти
в
Україні;
аргументовано перспективи
подальших
досліджень.
Ключові
слова:
медсестринство,
медсестринська
освіта,
наукові
дослідження.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
К ПОДГОТОВКЕ МЕДИЦИНСКИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО МЕДСЕСТРИНСТВУ В
УКРАИНЕ
Шатило В.Й., Махновская И.Р.
КВУЗ «Житомирский институт
медсестринства»
Житомирского областного совета
В статье изложены современные
подходы
к
подготовке
медицинских
специалистов на примере Житомирского
института
медсестринства.
Акцентировано внимание на том, что
профессионала-медика, в соответствии с
требованиями современности возможно
готовить при условии, если в учебном
заведении существуют условия реализации
такой подготовки, а именно: наличие
научно-педагогических
кадров;
создана
современная организационная структура
образовательного
процесса;
наличие
симуляционных лабораторий и кабинетов;
внедряются современные информационные
технологии. Освещены научные разработки
научно-педагогических
работников
института медсестринства по развитию
медсестринства
и
медсестринского
образования в Украине; аргументированно
перспективы дальнейших исследований.
Ключевые слова: медсестринство,
медсестринської
образование,
научные
исследования.
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УДК 614.2:38.018.46
НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАГІСТРІВ МЕДСЕСТРИНСТВА
Свиридюк В.З.
КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства»
Житомирсько обласної ради
Abstract. Scientific researches in Nursing are the method of receipt of reliable scientific data
that allow on their basis to carry out and perfect professional activity. An ultimate goal of
researches in Nursing is upgrading of sisterly practice.
The aim of researche is a theoretical analysis of effectiveness of scientific researches of
Master's degrees in Nursing.
For gaining end the content-analysis of Master's degree works and methods of analysis of the
systems and logical generalization are used.
Results. Nursing is an important link of health protection the representatives of that give the
wide spectrum of medicare. Master's degrees in Nuesing are basis of management of sisterly
services in establishments of health protection, inalienable constituent of higher medical education
and basic motive force of scientific researches in Nursing. In particular, due to researches of
Master's degrees in Nursing it was succeeded to find out principal reasons from that the stages of
Nurse medicare process and standards of medicare are executed by medical sisters not in full.
Among the row of reasons basic following:
- absence of material component motivation (a salary of medical sisters is one of most
subzero in the state among skilled employees);
- excessive general work-load (20-25 patients with one train nurse, at that time as in the
countries of European Union it makes 5-6 patients on one);
- absence of computerization and automation of productive process;
- unequipped workplace and incomplete providing of individual defence facilities;
- surplus amount of medical documentation;
- unwillingness to undertake additional responsibility.
Approach of standards of medicare must be accompanied by optimization of loading on
medical sisters and by automation of productive process.
Conclusions. Nursшng is an important link of health protection the representatives of that
give the wide spectrum of medicare. The results of scientific researches of Master's degrees in
Nursing of the Zhytomyr Nursing Institute carry the applied character and have an important
practical value for a health protection and medical education. They assist forming unique scientific
knowledge that distinguish Nursing among other professions and provide upgrading of sisterly
practice.
Key words: Nursing, scientific researches, Master's degrees in Nursing
Вступ. Наукові дослідження в
для поліпшення допомоги пацієнтам і
вирішення проблемних ситуацій. Кінцева
сестринській справі, як і в будь-якій іншій
науковій дисципліні, є методом отримання
мета досліджень у медсестринстві достовірних
наукових
даних,
що
підвищення якості сестринської практики
дозволяють на їх основі здійснювати і
[14].
удосконалювати професійну діяльність.
Мета роботи – теоретичний аналіз
Сестринські наукові дослідження - це
результативності наукових досліджень
систематичний процес вивчення клінічних
магістрів медсестринства.
та управлінських проблем медсестрами,
Для досягнення мети використано
що намагаються здобути нову інформацію
контент-аналіз магістерських робіт та
14
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методи системного аналізу і логічного
узагальнення.
Результати та їх обговорення.
Історія
медсестринських
наукових
досліджень рясніє подіями і етапами, що
характеризують суть та інтенсивність цієї
роботи. Першою віхою на цьому шляху
прийнято вважати дослідження, проведене
Флоренс Найтінгейл у 1859 році, яке було
присвячене
впливу
чинників
навколишнього середовища на стан
здоров'я
людини.
Методично
застосовуючи у практиці догляду за
хворими свої глибокі і багатосторонні
знання про природу людини, Флоренс
Найтінгейл
удосконалила
традиційну
жіночу роботу по догляду за хворими і
звела її до рангу професійної діяльності,
що базується на теоретичних знаннях і
наукових принципах [13].
Сполучені Штати Америки по праву
можуть вважатися країною, в якій наукові
дослідження в медсестринстві є добре
розвиненими і мають тривалу історію. На
початку ХХ століття медична спільнота і
менеджери великих шпиталів у США
першими зрозуміли, що краще навчити
медичну сестру практичним навичкам
догляду за хвороими може досвідчена
медична сестра, а не лікар. Крім того,
менеджери закладів охорони здоров'я, які
вміли рахувати гроші, переконалися, що
використовувати лікаря у якості викладача
медсестринських дисциплін у медичних
школах
і
коледжах,
економічно
недоцільно. Найкраще з освітньою
роботою в медсестринстві справляються
медичні сестри із вищою освітою –
магістри медсестринства. Крім того,
завдяки своїм грунтовним знанням по
догляду
за
хворими,
магістри
медсестринства набагато ефективніше
управляли медсестринськими службами у
практичній охороні здоров'я. Тому, уже в
1920 році в США з'являються перші
медичні сестри-магістри, а згодом, через 5
років,
викладачі
медсестринських
дисциплін
із
числа
магістрів
медсестринства в коледжах і університетах

захищають дисертації на присвоєння
наукового ступеня доктора філософії з
медсестринства (PhD). [14].
Американська модель ступеневої
медсестринської
освіти
швидко
поширилась, незабаром її запозичили
більшість розвинених країн світу. У 1975
році експерти Всесвітньої організації
охорони здоров'я рекомендували для
навчання
медичних
сестер
замість
викладачів-лікарів
використовувати
медичних сестер із вищою освітою –
магістрів
медсестринства.
Україна
розпочала
підготовку
магістрів
медсестринства у 2008 році.
Крім того, керівники університетів і
коледжів
у
розвинених
країнах
переконалися,
що
найкраща
якість
підготовки
фахівців
забезпечується
поєднанням навчального процесу з
науковими дослідженнями.
На початку ХХ століття керівники
медсестринських служб і медичних шкіл
вважали, що медсестринська практика
може бути покращена шляхом підвищення
якості освіти медичних сестер. Тому,
перші наукові дослідження магістрів
медсестринства були направлені на
підвищення якості освіти і вдосконалення
керівництва сестринськими службами, на
поліпшення їхньої практичної діяльності.
Досліджувалися
учбові
програми,
відповідність освіти вимогам практичної
охорони здоров'я, професійний портрет
(професіограма) студентів сестринських
шкіл тощо.
Одне
з
найбільш
важливих
досліджень в області сестринської освіти
провела Джозефін Голдмарк (Josephine
Goldmark) у 1923 р. Це було перше
репрезентативне
дослідження
ролі
медсестер у громадській охороні здоров'я,
медсестринській освіті і менеджменті.
Рекомендації дослідження підкреслювали
необхідність розвитку в університетах
освітніх програм для медсестер і
поліпшення їх підготовки для роботи у
якості
викладачів
медсестринських
дисциплін та адміністраторів сестринських
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служб у шпиталях, а також для організації
роботи
медичних
сестер
поза
стаціонарами.[13].
Значний
вплив
на
розвиток
сестринської справи зробила Мері Марвін
(Mary M. Marvin). У 1927 р. М. Марвін
опублікувала
в
Американському
медсестринському журналі (American
Journal of Nursing) резульати проведеного
наукового дослідження, в якому виділила 6
основних
напрямків удосконалення
медсестринської практики.[14].
1.Вичерпне
вивчення
медсестринських процедур і маніпуляцій з
погляду біологічних і природничих наук.
2.Аналіз медсестринських процедур і
маніпуляцій
з
метою
виявлення
можливостей
економії
матеріалів,
фінансових коштів, енергії тощо.
3.Порівняльне аналіз ефективності
медсестринських втручань (процедур і
маніпуляцій) з використанням різного
устаткування
і
різних
витратних
матеріалів.
4.Експериментальний
пошук
якнайкращих освітніх методик викладання
сестринської справи.
5.Доцільність
попереднього
тестування абітурієнтів, що вступають до
медичних коледжів, з метою визначення їх
професійної придатності і здібностей.
6.Вивчення
практичної
медсестринської діяльності для визначення
необхідних навиків, що отримуються на
різних етапах професійного навчання.
У 30-х роках XX століття клінічні
дослідження,
що
проводилисяся
медичними сестрами із вищою освітою
продовжували розвиватись. Більшість з
них
були
присвячені
вивченню
сестринських процедур і хронометражу їх
виконання. Поступово ріс інтерес до
клінічно орієнтованих досліджень, проте
медсестер, що мали освіту, необхідну для
проведення таких досліджень, було ще
мало.
У 40-х роках наукові дослідження в
області сестринської справи досить часто
проводилися
вченими-представниками
16

інших
дисциплін:
економістами,
психологами,
фахівцями
в
галузі
управління
тощо.
Вивчались
забезпеченість
кваліфікованими
медсестрами і потреба в них, а також
досліджувались
економічні
аспекти
діяльності
сестринських
служб
і
медсестринської освіти.
У 50-і роки XX століття рівень
наукових досліджень в медсестринстві
підвищився, а необхідність у публікації
результатів зросла настільки, що привела
до відкриття ще одного спеціалізованого
видання, яким став журнал «Nursing
Research»
(Медсестринські
наукові
дослідження), перший номер якого вийшов
з друку у 1952 р. Завданням нового
видання було інформувати медичних
сестер і представників споріднених
професій
про
результати
наукових
досліджень у сестринській справі і
стимулювати
проведення
таких
досліджень.
У 1953 р. при Коледжі викладачів
Колумбійського університету (Teachers
College of Columbia University) відкрився
Інститут досліджень і послуг у сфері
сестринської освіти - перша установа в
системі університетської освіти, створене
спеціально
для
проведення
медсестринських наукових досліджень.
Завданням Інституту стало підвищення
якості освіти медсестер за рахунок
поєднання
освіти
з
науковими
дослідженнями в сестринській справі і
сестринській освіті, популяризація їх
результатів, а також підготовка медичних
сестер-науковців.
У 1958 р. Американська асоціація
медичних сестер заснувала Комітет з
наукових досліджень, який відповідав за
планування
роботи,
пов'язаної
з
медсестринськими
науковими
дослідженнями. Було виділено 2 основних
напрямки діяльності Комітету:
-створення
реєстру
медсестернауковців;
-сприяння розвитку медсестринських
досліджень і критичному, виваженому
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підходу до їх результатів з боку студентів
та практикуючих медсестер.
У
50-х
роках
в
системі
медсестринської
професійної
освіти
відбулися зміни, що стали результатом
рекомендацій,
вироблених
в
медсестринських наукових досліджень.
Стрімко
розвивалися
програми
по
підготовці
фахівців
в
галузі
медсестринства
із
вищою освітою:
бакалаврів і магістрів, зросло число
медсестер, що навчалися для отримання
наукового ступеня доктора філософії з
медицини.
Із
збільшенням
числа
професорів сестринської справи виросло
число клінічних наукових досліджень.
Клінічні
дослідження
переважно
проводилися в рамках дисертаційних робіт
для
отримання
ступеня
доктора
ффілософії.
У 1965 р. Американська асоціація
медичних сестер розпочала спонсорувати
медсестринські
наукові
форуми
міжнародного,
державного
та
регіонального рівнів.
У
1966
р.
був
створений
Міжнародний індекс сестринських видань
(International Nursing Index).
У 70-х роках зростання числа
медсестер, що займаються науковими
дослідженнями, і дискусії по теоретичних
питаннях і проблемах професійного
самопізнання, створили передумови для
розвитку додаткових засобів інформування
суспільства про дослідження в області
сестринської справи. Були створені ще 3
журнали, що освітлювали результати
медсестринськихі наукових досліджень:
«Advances
in
Nursing
Science»,
(Досягнення в медсестринстві», «Research
in
Nursing
and
Health»
(Наукові
дослідження в медсестринстві та в охороні
здоров'я), «The Western Journal of Nursing
Research».
(Західний
журнал
медсестринських досліджень). Сталася
також зміна акцентів в тематиці
досліджень. Серед питань, що вивчалися,
стали
переважати
не
проблеми
професійного навчання, адміністрування

та менеджменту самих медсестер, а
питання
поліпшення
якості
медсестринської допомоги. Проблеми
клінічної
практики
(медсестринських
втручань) стали головним пріоритетом
медсестринських наукових досліджень.
У
80-і
роки
розвивалася
методологічна основа медсестринських
наукових досліджень: більше уваги стали
приділяти методам збору і аналізу
інформації, а також зв'язкам наукових
досліджень
і
теоретичних
основ
сестринської
справи
з
практикою.
Створений в ці роки журнал «Applied
Nursing
Research»
(Прикладні
медсестринські
наукові
дослідження)
публікував
результати
наукових
сестринських досліджень по темах,
важливих для практикуючих медсестер.
Останнім часом в США наукові
дослідження
в
сестринській
справі
знаходять все більше визнання на
міжнародному
рівні.
Створений
Національний
інститут
сестринських
досліджень,
зміцнюється
фінансова
підтримка досліджень. У лікувальнопрофілактичних
установах
введені
постійні посади медсестер-науковців, що
займаються проведенням і розробкою
клінічних медсестринських досліджень.
Американські фахівці вважають, що
медсестринські
наукові
дослідження
покликані сприяти зміцненню наукової
бази медсестринської практики, тому
число прикладних наукових досліджень,
що
проводяться
медсестрами,
орієнтованих на сестринську практику, має
бути істотно збільшене.
В Європі медсестринські наукові
дослідження
розвивалися
впродовж
останніх 50-60 років. І, якщо в Данії,
Фінляндії і Великобританії їхня історія
налічує кілька десятиліть, то в Естонії,
Литві, Польщі, Словенії і деяких інших
країнах - менше 20 років. У більшості ж
європейських країн Східної Європи,
особливо на пострадянському просторі,
сестринські
наукові
дослідження
знаходяться на початковому рівні.
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У
Великобританії,
Німеччині,
Франції, Швейцарії, Польщі, Литві
сестринську справу визнано самостійною
професією і відповідною науковою
спеціальністю.
Не дивлячись на відмінності в рівнях
розвитку сестринських досліджень в
різних європейських країнах, етапи цього
процесу в них дуже схожі. Наукові
дослідження в області сестринської справи
починали розвиватися як ініціатива лідерів
медсестринства. Наступним етапом було
отримання урядової підтримки для
підготовки медичних сестер із завершеною
вищою освітою, освітніх ступенів магістра
та доктора філософії з медсестринства
(PhD), а також сприяння науковим
медсестринським дослідженням з боку
національних медсестринських асоціацій.
Подальший розвиток інфраструктури
медсестринської науки був пов'язаний із
системою вищих навчальних закладів.
Саме клініки університетів стали базою
для розширення спектру медсестринських
наукових досліджень і підвищення їх
якості.
Велика їх частка як і раніше
проводиться медсестрами для отримання
вченого ступеня або практикуючими
медсестрами за місцем роботи без
наукового керівництва. Така ситуація
пов'язана з відсутністю в більшості країн
достатнього штату медсестер - наукових
працівників
і
спеціалізованих
дослідницьких відділень або посад в
клініках, що забезпечують медсестрам
оплачуваний, спеціально передбачений час
для
проведення
досліджень.
Проте
ситуація швидко змінюється у кращу
сторону в тих країнах, де сестринські
відділення університетів завойовують все
більший авторитет і пошану. На це
націлені зусилля Всесвітньої організації
охорони здоров'я, Міжнародної ради
медичних сестер (International Council of
Nurses) і Робочої групи європейських
медичних сестер-дослідників (Workgroup
of European Nurse Researchers).
Наукові дослідження перших в
державі Україні магістрів медсестринства
18

розпочались у 2008 році, коли для
керівництва науковими дослідженнями
майбутніх магістрів медсестринства в
Житомирському інституті медсестринства
було створено кафедру «Сестринька
справа». Першим завідувачем кафедри
став доктор медичних наук, професор
Т.К.Набухотний.
Перші
магістерські
дисертації були захищені 23 червня 2010
року
на
засіданні
державної
екзаменаційної комісії, яку очолював
директор
Українського
інституту
стратегічних досліджень МОЗ України,
доктор
медичних
наук,
професор
Г.О.Слабкий.
На сьогодні кафедру «Сестринська
справа» очолює доктор медичних наук,
професор Заболотнов В.О. На кафедрі,
починаючи з 2008-го року підготовлено та
успішно захищено 122 магістерські
дисертації.
Підготовку магістрів сестринської
справи розпочато також в Інституті
медсестринства
Тернопільського
державного медичного університету ім.
І.Я. Горбачевського, Львівському інституті
медсестринства та лабораторної медицини
ім Андрія Крупиньського, Буковинському
державному медичному університеті,
Харківському Національному медичному
університеті.
Для публікації результатів наукових
досліджень науковців інституту, у першу
чергу магістрів медсестринства, було
засновано 2 періодичні наукові видання:
«Магістр медсестринства» та «Вісник
Житомирського
інституту
медсестринства»
«Магістр
медсестринства»
Український науковий і практичний
журнал, перший номер якого вийшов з
друку у 2009 році. Засновник – КВНЗ
«Житомирський інститут медсестринства».
Головний редактор: ректор інституту,
Заслужений
лікар
України,
доктор
медичних наук, професор Шатило В.Й.
До редакційної колегії журналу
входять провідні фахівці в галузі охорони
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здоров'я
та медсестринської освіти
України.
До наукової ради журналу входять:
доктор наук з педагогіки (PhDr), професор
Болонського
Університету
(Італія)
Дімітрос Аргіропулос; доктор медичних
наук (PhDr), професор Національного
медичного
університету
ім.
О.О.Богомольця, академік НАМН України
Волосовець О.П.; доктор філософії з
педагогіки (PhD), директор Центру
освітніх програм Вищої Школи м. Сент
Луїс (США) Алла Гонсалєз Дель Кастільо;
доктор наук з медицини (PhDr), професор
Вищої Школи Агробізнесу (Польща)
Анджей Гумула; доктор наук (PhDr),
професор,
ректор
Вищої
Школи
Агробізнесу (Польща) Роман Збігнєв
Енглер; доктор медичних наук (PhDr),
професор, завідувач кафедри «Сестринська
справа» КВНЗ «Житомирський інститут
медсестринства» Житомирської обласної
ради (Україна) Заболотнов В.О.; доктор
філософії
з
медсестринства
(PhD),
професор, голова Асоціації медичних
сестер та акушерок регіону «Високі Татри»
(Словакія) Лукас Кобер; доктор наук з
педагогіки (PhDr), професор Палацького
Університету в м. Оломоуці (Чехія)
Мирослав Копецки; доктор філософії з
медицини (PhD), професор факультету
медсестринства та наук про здоров'я
Жешовського
університету
(Польща)
Малгожата Марч;
доктор філософії з
медицини (PhD), головний редактор
журналу «Фахівець в медсестринстві»
(Польща)
Ева
Молка;
магістр
медсестринства
(Mgr),
заступник
головного редактора журналу «Фахівець в
медсестринстві»
(Польща)
Рената
Мрочковська; доктор медичних наук
(PhDr), професор, завідувач кафедри
догляду
за
хворими
та
вищої
медсестринської
освіти
ВДНЗ
«Буковинський
державний
медичний
університет», (Україна) Плеш І.А.; доктор
наук з медицини (PhDr), професор Вищої
Школи Агробізнесу (Польща) Збігнєв
Пухальський; доктор медичних наук

(PhDr), професор Національної медичної
академії післядипломної освіти
ім.
П.Л.Шупика, (Україна) Русак П.С.; доктор
медичних
наук,
(PhDr),
професор,
директор Рівненського базового медичного
коледжу (Україна) Сабадишин Р.О.;
доктор медичних наук (PhDr), проректор з
наукової роботи КВНЗ «Житомирський
інститут медсестринства» Житомирської
обласної ради (Україна) Свиридюк В.З.;
доктор медичних наук, (PhDr), професор,
директор
Українського
інституту
стратегічних досліджень МОЗ України
(Україна) Слабкий Г.О.; доктор медичних
наук (PhDr), професор, декан медичного
факультету №4 ВДНЗ «Буковинський
державний
медичний
університет»,
(Україна) Сорокман Т.В.; доктор філософії
з
медсестринства
(PhD),
доцент
факультету гуманітарних і соціальних наук
Університету Святого Кирила (Словакія)
Ярослав Станчак; доктор медичних наук
(PhDr), професор, ректор Львівського
інституту медсестринства та лабораторної
медицини ім. Анрія Крупиньського,
(Україна) Шегедин М.Б.; доктор медичних
наук (PhDr), проректор з практичної
роботи КВНЗ «Житомирський інститут
медсестринства» Житомирської обласної
ради (Україна) Яворський П.В.
В журналі «Магістр медсестринства»
друкуються
результати
наукових
досліджень в медсестринстві не лише
науковців України, але й дослідників
проблем
медсестринства
та
медсестринської
освіти
з
багатьох
зарубіжних країн: Польщі, Чехії, Словакії
Італії тощо.
«Вісник Житомирського інституту
медсестринства» - Український науковопрактичний журналі. Засновник – КВНЗ
«Житомирський інститут медсестринства».
Головний редактор: ректор інституту,
Заслужений
лікар
України,
доктор
медичних наук, професор Шатило В.Й.
Перший номер журналу вийшов у 2009
році.
Якщо
в
журналі
«Магістр
медсестринства» друкуються результати
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наукових досліджень в медсестринстві
науковців зі всього світу, то у «Віснику
Житомирського
інституту
медсестринства» публікуються виключно
наукові роботи магістрів - випускників
інституту.
Обидва журнали мають електронні
версії, що є необхідною умовою для
включення наукових статей, надрукованих
у
журналах,
до
міжнародних
наукометричних
баз.
Магістри
медсестринства отримують міжнародний
реєстраційний код науковця ORCID, за
яким вираховують індекс цитування
(індекс
Хірша).
Індекс
цитування
відображає частоту посилань інших
дослідників на роботи конкретного
науковця і, таким чином відображає
значення, вклад у науку, проведених
досліджень
і
вагомість
отриманих
результатів.
Принагідно
відмітимо,
що
на
сьогодні у світі публікується більше тисячі
журналів з медсестринства. В Україні з 5-и
медсестринських видань засновником 2
наукових журналів є Житомирський
інститут медсестринства.
Наукові
дослідження
виконані
магістрами Житомирського інституту
медсестринства можна віднести до
наступних основних напрямків:
1. Розроблення наукових основ і
методичних аспектів медсестринської
освіти, Обґрунтування системи науковометодичного
супроводу
ступеневої
медсестринської освіти та впровадження
наукової спеціальності «Медсестринство»;
2.
Наукове
обґрунтування
забезпечення населенню оптимального
рівня кваліфікованої, загальнодоступної
медсестринської
допомоги
у
профілактичних,
лікувальних
та
реабілітаційних заходах. Реабілітація та
профілактика за участю медичних сестер
найбільш поширених соціально значимих
захворювань.
3.
Наукове
розроблення
медсестринського процесу, стандартів
надання
медсестринських
послуг,
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діагностично-лікувальної
та
профілактичної
допомоги
в
межах
компетенції медичної сестри, створення
єдиної методології розробки протоколів і
стандартів медсестринської допомоги. .
4. Менеджмент у медсестринстві,
стандартизація сестринського процесу,
наукове
обґрунтування
найбільш
доцільних
форм
медсестринської
діяльності, медсестринських втручань,
визначення і розмежування функцій,
проведення
їх
реформування,
реструктуризації та апробації залежно від
напрямків, рівнів та етапів надання
медичної допомоги.
5.
Вивчення
та
узагальнення
досягнень вітчизняної та світової науки з
проблем медсестринства, наближення
національного
медсестринства
до
міжнародних
стандартів
шляхом
поєднання
вітчизняних
традицій
у
медсестринстві зі світовим досвідом.
6. Розроблення нових, перспективних
напрямів
наукових
досліджень
у
медсестринстві та прогнозування його
розвитку.
Великого значення в Житомирському
інституті
медсестринства
надається
апробації наукових досягнень магістрів
медсестринства. Студенти магістратури
щорічно беруть участь (виступають з
доповідями)
більш,
ніж
на
60
міжнародних,
всеукраїнських
міжрегіональних
та
регіональних
студентських
конгресах і науковопрактичних конференціях.
Починаючи з 2010-го року вони 42
раз ставали дипломантами міжнародних
наукових форумів студентів та молодих
вчених: у Жешові, Ярославі, КатовіцахЛігоції (Польща), Їглаві, Трнаві і Високих
Татрах (Словакія), Чеських Будєйовіцах
(Чехія), на Міжнародному медичному
конгресі студентів і молодих вчених в
Тернополі, на Міжнародному медикофармацевтичному конгресі студентів і
молодих
вчених
«Пріоритети
та
перспективи
молодіжної
науки».в
Чернівцях, на Міжнародній науково-
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практичній конференції «Трансформація
мовного образу сучасного фахівця» в
Житомирському державному університеті
ім. Івана Франка та в інших закладах.
Для сприяння апробації (презентації)
результатів наукових досліджень магістрів
медсестринства Житомирський інститут
медсестринства є організатором
та
співорганізатором 4-х наукових форумів –
двох в Україні та двох за кордоном.
1. Всеукраїнської науково-практичної
конференції з міжнародною участю «Вища
освіта в медсестринстві: проблеми і
перспективи», яка щорічно проводиться в
Житомирському інституті медсестринства.
У поточному 2016 році VII така
конференція буде проходити 20-21 жовтня.
У роботі конференції беруть участь
(виступають з доповідями) всі студентимагістранти інституту.
2. All-Ukrainian Scientific and Practical
Conference «Current Trends in Youth
Scientific‘ Research» ZSTU. Zhytomyr, April
14, 2016. Англомовна науково-практична
конференція:
«Напрямки
наукових
досліджень студентів і молодих вчених»,
яка проводиться на базі Житомирського
державного технологічного університету,
У 2016 році вона відбулася 14 квітня. В
роботі
конференці
брали
участь
(виступили з доповідями) 8 студентів
Житомирського інституту медсестринства.
3.
Międzynarodova
Konferencia
Naukova «Osetrovatelstvo
a porodna
asistencia». Jiglava, Slovakia, April 20, 2016.
Міжнародна
наукова
конференція
«Медсестринство і акушерство) у м. Їглава
(Словакія), яка відбулася 20 квітня 2016
року. В роботі конференції брали участь 4
студенти магістратури Житомирського
інституту медсестринства.
4.
Międzynarodowa
Konferencja
Naukowo-Szkoleniowa «Interdyscyplinarne
aspekty urody, zdrowia I choroby». PWSTE/
Jaroslaw,
Poland,
May
12,
2016.
Міжнародна
наукова
і
навчальна
конференція «Міждисциплінарні аспекти
краси, здоров'я і хвороб» у м. Ярославі
(Польща), яка відбулася 12 травня 2016

року. В роботі конференції також брали
участь молоді науковці інституту із числа
магістрів.
Загалом студенти магістратури за два
роки навчання в середньому беруть участь
не менше, ніж у шести наукових форумах:
1-2 міжнародних, 2-3 всеукраїнських та 3-5
регіональних.
Починаючи з 2008-го року, за 8 років
існування магістратури з медсестринства
122 магістри-випускники Житомирського
інституту медсестринства опублікували
902 статті у різних наукових виданнях: від
престижних зарубіжних фахових журналів,
які включені до провідних міжнародних
наукометричних баз Web of Science,
Scopus, Google scholar, до вітчизняних
збірників
наукових
праць.
Частка
магістрів, що мають індекс цитування,
тобто тих на роботи яких посилаються
інші науковці, становить 4,8%. Кожен з
магістрів опублікував від 2-х до 12 статей,
в середньому 7 друкованих робіт на одного
автора.
Переважна
більшість
наукових
досліджень
магістрів
Житомирського
інституту
медсестринства
були
прикладними і мають важливе практичне
значення для галузі охорони здоров'я та
медичної (медсестринської) освіти.
Так, завдяки дослідженням магістрів:
Авдійчук О.Я. «Нормативи навантаження
на медичну сестру спеціалізованого
ендокринологічного відділення», Ліщук І.І.
«Особливості професіограми медичної
сестри спеціалізованого відділення на
прикладі
регіонального
кардіоаритмологічного
центру»,
Купріяненко А.В. «Роль медичної сестри
загальної практики-сімейної медицини на
сучасному етапі реформування охорони
здоров'я», Ординської І.Ю. «Особливості
роботи медичної сестри в міжрайонному
проти-туберкульозному
диспансері»,
Остачук А.О. «Нормативи навантаження
на медичну сестру хірургічного відділення
в лікувально-профілактичних закладах ІІ
рівня», Скиданчука В.В. «Організація
роботи медичної сестри спеціалізованого
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відділення серцево-судинної хірургії на
прикладі
Олександрівської
клінічної
лікарні м. Києва», розроблені науково
обгрунтовані рекомендації для МОЗ
України щодо оптимізації (зменшення)
навантаження на медичних сестер в
закладах охорони здоров'я у відповідності
до міжнародних стандартів [1, 11, 12].
Узагальнючи наукові дослідження
магістрів, що стосувалися стандартизації
медсестринського процесу у закладах
охорони здоров'я первинного, вторинного
та третинного рівнів: Акуліної Л.П.
«Сучасні підходи до реорганізації роботи
приймального
відділення
в
умовах
реформування галузі охорони здоров′я»,
Бухти
Д.М.
«Стандартизація
медсестринського процесу у відділеннях і
центрах реабілітації лікарень відновного
лікування», Кордиш Н.М. «Стандартизація
медсестринського процесу у відділенні
хірургічного профілю третинного рівня (на
прикладі
нейрохірургічного
центру
Житомирської обласної клінічної лікарні
ім.О.Ф.Гербачевського)»,
Мартиновець
А.І. «Роль медичної сестри у відділенні
анестезіології та інтенсивної терапії для
новонароджених»,
Матердей
О.Я.
«Сучасні підходи до стандартизації
медсестринського процесу у відділеннях
анестезіології та інтенсивної терапії»,
Рудик
І.М.
«Стандартизація
медсестринського
процесу
у
спеціалізованому
неврологічному
відділенні третинного рівня», магістри
науково
обгрунтували
необхідність
ступеневої підготовки медичних сестер та
раціонального використання медичних
сестер різного освітнього ступеня:
дипломованих
медсестер
з
початковим рівнем освіти - молодших
бакалаврів згідно з новим (2014 р.)
Законом України «Про вищу освіту»,
доцільно використовувати на первиному
рівні надання медичної допомоги – в
Центрах первинної медико-санітарної
допомоги (ПМСД);
- бакалавври мають працювати у
спеціалізованих відділеннях і центрах
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вторинного та третинного рівнів, а також
менеджерами в охороні здоров'я;
- магістри – менеджерами в охороні
здоров'я та викладачами сестринських
дисциплін
в
медичних
навчальних
закладах, а в майбутньому завідувачами
кафедр сестринської справи, директори
медичних коледжів, ректорами інститутів
та академій медсестринства, деканами
факультетів
медсестринства
в
університетах. [2, 8].
За
науковим
напрямком:
«Менеджмент
у
медсестринстві
та
організація медсестринського процесу»
були виконані дослідження магістрів:
Мотрунецької Т.В. «Менеджмент у
медсестринстві
в
констексті
запровадження вищої медсестринської
освіти в Україні», Габрук Н.І. «Готовність
медичних
сестер-бакалаврів
до
управлінської діяльності», Гопаци Т.І.
«Формування лідерських якостей у
майбутніх
бакалаврів
сестринської
справи», Кузьмінської І.В. «Управління
медичними послугами в приватному
секторі (на прикладі ТОВ «Науковолікувальний
реабілітаційний
центр
«Асклепій», Лукінської А.О. «Формування
лідерських
якостей
у
магістрів
сестринської справи», Ляшенко І.М.
«Організація роботи медичної сестри в
спеціалізованому відділення на прикладі
оториноляринголо-гічному
центрі»,
Пасєки Л.В. «Формування готовності
медичних
сестер
до
управлінської
діяльності», Рокітенець І.М. «Медикосоціологічне
дослідження
причин
конфліктів в медичній практиці та
обґрунтування
підходів
до
їх
попередження і вирішення», Тичини І.Ю.
«Особливості управлінської діяльності
керівників сестринських служб в Україні
та Польщі», Щербань І.М. «Обгрунтування
напрямків удосконалення професійної
підготовки з організації роботи медичних
сестер – помічників сімейного лікаря в
ПМСД», За цим напрямком відбувалось
наукове обґрунтування ролі медичних
сестер з вищою освітою в якості старших
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медичних сестер високо спеціалізованих
відділень
і
центрів,
керівників
(менеджерів)
відділень
і
лікарень
сестринського догляду (хоспісів) та
організаторів сестринських служб. [10].
За
науковим
напрямком:
«Стандартизація сестринського процесу,
створення та дотримання стандартів
(протоколів) надання медичної допомоги,
у тому числі сестринських втручань»
виконані магістрами дослідження: Білім
Н.В. «Стандартизація медсестринського
процесу
у
дитячому
відділенні
анестезіології та інтенсивної терапії»,
Васільєвою
А.С.
«Особливості
професіограми
медичної
сестри
спеціалізованого
гінекологічного
відділення третинного рівня», Вознюк
Ю.М.
«Обґрунтування
системи
удосконалення
підготовки
медичних
сестер в умовах переходу до ступеневої
освіти»,
Дужич
Н.В.
«Формування
інформаційної компетентності медичних
сестер у вищих медичних навчальних
закладах
І-ІІІ
рівнів
акредитації»,
Капертєховою
Л.П.
«Стандартизація
медсестринського процесу у дитячому
відділенні молодшого віку закладів
охорони здоров′я вторинного рівня»,
Марчук Д.С. «Організаційно-педагогічні
вимоги
удосконалення
професійної
компетенції
майбутніх
медсестер»,
Непоменко Т.В. «Розвиток ступеневої
медсестринської освіти та її реалізація у
практичну діяльність медичних сестер»,
Яворською Н.А. «Професійна культура
майбутніх медичних сестер: специфіка,
структура, динаміка в українському
контексті», Яворською Т.І. «Вплив
стандартизації сестринського процесу на
якість медичної допомоги у відділеннях
хірургічного
профілю»,
дозволили
з'ясувати основні причини, з яких етапи
медсестринського процесу та стандарти
(протоколи) надання медичної допомоги
виконуються медичними сестрами не
сповна.
Серед низки причин основними є
наступні:

- відсутність матеріальної складової
мотивації (заробітна плата медичних
сестер є однією із найнижчих у державі
серед кваліфікованих працівників);
- надмірна загальна завантаженість
(20-25 хворих на одну медсестру, у той час
як у дитячих стаціонарах для дітей
молодшого віку країн Євросоюзу – 5-6
пацієнтів на одну мдсестру);
- відсутність комп’ютеризації та
автоматизації виробничого процесу;
- надлишкова кількість медичноїй
документації; необладнане робоче місце і
неповне
забезпечення
медичного
персоналу
засобами
індивідуального
захисту;
- небажання брати на себе додаткову
відповідальність тощо.
За цим напрямком обгрунтовано
підхід, згідно з яким, запровадження етапів
медсестринського процесу та дотримання
медичними
сестрами
стандартів
(протоколів) надання медичної допомоги,
розширення
спектру
сестринських
втручань в закладах охорони здоров'я
повинні супроводжуватися оптимізацією
навантаження на медичних сестер,
відповідною
до
затрачених
зусиль
мотивацією, забезпеченням виробничого
процесу та робочого місця засобами
механізації та автоматизації (сучасною
медичною апаратурою та оргтехнікою).
[7].
Завдяки науковим дослідженням
магістрів за наступною тематикою:
«Регіональні особливості раку стравоходу
у жителів Житомирської області залежно
від екологічної ситуації та роль медичної
сестри в його профілактиці» (Гром Л.В.),
«Епідеміологія, медико-соціальні наслідки
раку молочної залози та обґрунтування
ролі медичної сестри в профілактичних
заходах» (Макарець І.Г.); «Роль медичної
сестри в процесі реабілітації дітей хворих
на дитячий церебральний
параліч»
(Сидоренко
В.В.);
«Регіональні
особливості новоутворень органів дихання
у Житомирській області та роль медичної
сестри щодо їх попередження» (Степанова
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І.В.); «Особливості епідеміології та
профілактики катаракти у дітей в
залежності від екологічних чинників»
(Титарчук Л.П.); «Роль медичної сестри у
заходах з попередження суїциду підлітків»
(Ткачук І.В.) було чітко показано, що за
існуючої на сьогодні в Україні моделі
організації медичної допомоги, найкращі
показники
здоров'я
населення
забезпечують
медичні
заклади,
які
обслуговують від 60 до 80 тис. населення.
Територіальні медичні об'єднання, які
обслуговують меншу кількість населення
мають значно гірші результати своєї
діяльності. Гірші результати діяльності
спостерігаються і в закладах, які
обслуговують більше 80 тис. населення.
[5]
Завдяки науковим дослідженням
магістрів: Заблоцької І.М. «Особливості
роботи сімейної медичної сестри з
пацієнтами похилого та старечого віку»,
Косянчук Н.О. «Роль медичної сестри у
паліативній допомозі людям похилого
віку»,
Назарук
І.Ю.
«Наукове
обґрунтування
моделі
розвитку
паліативної медицини на регіональному
рівні» розроблено оптимальну модель
організації паліативної допомоги та
перспективні підходи до її удосконалення
на регіональному рівні, тобто для потреб
Житомирської області.[6]
Завдяки дослідженням на тему:
«Психологічні
передумови
сімейних
конфліктів
та
обґрунтування
перспективних підходів їх попередження
за участю сімейної медичної сестри»
(Діденко С.В.), «Особливості формування
стресостійкості у студентів вищого
навчального закладу» (Дяблова К.Е.),
«Синдром
емоційного
вигорання
в
професійній діяльності медичної сестри»
(Мельник Л.А.), «Детермінанти психічного
здоровя та профілактика синдрому
емоційного вигорання у медичних сестер»
(Рублік І.І.) з'ясовано основні причини,
поширеність
і особливості проявів
синдрому
емоційного
вигорання
у
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медичних сестер, розроблено перспективні
підходи до його профілактики.[9]
Завдяки дослідженням магістрів за
цією тематикою чітко встановлено, що
найбільш вразливими щодо синдрому
емоційного вигорання є молоді медичні
сестри з наступними особистісними
психологічними особливостями:
1. Педантичні – характеризується
сумлінністю,
зведеною
в
абсолют,
надмірною, хворобливою акуратністю,
прагненням у будь-якій справі добитися
зразкового результату (навіть на шкоду
собі);
2. Демонстративні – прагнення бути
першою у всьому, завжди бути на видноті.
Цьому типу властива висока міра
виснаження
при
виконанні
навіть
непомітної рутинної роботи;
3. Емпатійні – вразливі та занадто
чутливі молоді медсестри, чуйні, схильні
сприймати чужий біль як власний. Емпатія
і самопожертва в них виражена настільки,
що
межує
з
патологією,
із
саморуйнуванням [9].
Наукові
дослідження
магістрів:
Гальченко О.М. «Епідеміології, медикосоціальні
наслідки
парентерального
вірусного гепатиту C та обґрунтування
моделі профілактичної роботи за участю
молодшого
медичного
персоналу»,
Гуменюк О.В. «Роль операційної медичної
сестри
у
попередженні
внутрішньолікарняної інфекції», .Киричук
Ю.М. «Обгрунтування системи протидії
внутрішньо лікарняному інфікуванню
парентеральними вірусними гепатитами»,
Левківської
М.М.
«Особливості
профілактикивнутрішньолікарняних
інфекцій
в
отолярингологічному
і
хірургічному відділеннях стаціонару»,
Слабоуз І.В. «Роль медичної сестри в
профілактиці
внутрішньо-лікарняних
інфекцій
в
операційних
блоках
багатопрофільних лікарень», Стеценко
Т.Ю. «Обгрунтування системи протидії
внутрішньо лікарняним інфекціям у
гемодіалізних центрах», Юнусової Н.Ю.
«Роль медичної сестри у профілактиці
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внутрішньолікарняної
інфекції
у
відділеннях
хірургічного
профілю»
присвячено
практичним
питанням
організації
забезпечення
безпечного
лікарняного
простору
та
протидії
внутрвішньолікарняним
інфекціям
у
структурних підрозділах різних закладівх
охорони
здоров'я:
багатопрофільних
лікарнях, центрах гемодіалізу, центрах
ПМСД, операційних блоках, відділеннях
хірургічного профілю.[16]
Результати наукових досліджень
магістрів: Галанзовської Н.М. «Медикосоціальні
аспекти
ВІЛ-інфекції
в
Житомирському регіоні», Горбач Л.М.
«Перспективні аспекти сестринського
процесу в організації медичної допомоги
хворим на ВІЛ-інфекцію на прикладі
Житомирської області», Гордієнко К.П.
«Особливості профілактики поєднаних
соціально-значимих хвороб (СНІД та
наркоманія) за участю медичної сестри»,
Кашталінчук
О.В.
«Особливості
профілактики
поєднаних
соціальнозначимих хвороб (СНІД та туберкульоз) та
роль медичної сестри в її виконанні»,
Кравченко І.В. «Ставлення суспільства до
проблем ВІЛ/СНІДу» знайли практичне
втілення у покращенні надання медичної
допомоги,
реабілітаційних
та
профілактичних заходах щодо ВІЛінфікованих, а також хворих на СНІД, у
тому числі поєднаний з туберкульозом. [4].
Проблемам збереження здоров'я
дітей і підлітків присвячені роботи
магістрів:
Андрушкевич
Л.В.
«Профілактика
ранньої
непланованої
вагітності
у
неповнолітніх
як
перспективний
аспект
збереження
репродуктивного здоров'я за участю
медичної сестри», Грищук О.Ю. «Роль
медичної сестри-помічника сімейного
лікаря у профілактиці травматизму
підлітків», Каландарішвілі З.В. «Оцінка
ефективності роботи медичної сестри в
медико-соціальній реабілітації дітей з
дитячим
церебральним
паралічем»,
Калініч Т.Ю. «Профілактика захворювань,
що передаються статевим шляхом, серед

підлітків та роль медичної сестри у їх
попередженні»,
Кирилюк
А.В.
«Комплексна оцінка стоматологічного
статусу та розробка профілактичних
програм за участю медичної сестри з
метою збереження здоров'я дітей»,
Колесник Г.М. «Особливості педагогічних
підходів в роботі медичної сестри щодо
профілактики наркоманії у підлітків»,.
Коломієць О.С. «Роль медичної сестри в
профілактиці
серцево-судинних
захворювань у дітей підліткового віку»,
Криволапової
О.М.
«Обгрунтування
системи профілактичної роботи по
запобіганню
ожиріння
у
дітей»,
Кучумової
Р.С.
«Профілактики
травматизму серед дитячого наседення м.
Житомира»,
Лєвашової
К.І.
«Роль
медичної
сестри
у
профілактиці
туберкульозу у дітей», Ляхевич Т.Л. «Роль
медичної сестри у профілактиці та
реабілітації
дитячого
травматизму»,
Мельник
Н.О.
«Обґрунтування
сестринської
моделі
попередження
аліментарно-конституційного ожиріння у
підлітків». [3].
Проблемі реабілітації хворих з
найбільш
поширеними,
соціально
значимими захворюваннями присвячені
дослідження магістрів: Гарлінської К.А.
«Медико-соціальне
обгрунтування
оптимізованої системи медико-соціальної
допомоги та реабілітації інвалідів з
кардіологічною патологією», Жилінської
Т.С. «Медико-соціальні аспекти роботи
медичної
сестри
з
виконання
індивідуальної
програми
реабілітації
інваліда з ураженням опорно-рухового
апарату», Кодряну Ю. «Інвалідність медичні, соціальні наслідки для держави,
оцінка якості й ефективності системи
реабілітації і відновного лікування»,
Нідзелик О.В. «Особливості профілактики
та реабілітації депресивних розладів за
участі медичної сестри», Сидоренко В.В.
«Роль медичної сестри в процесі
реабілітації дітей хворих на дитячий
церебральний параліч», Шинкарчук М.В.
«Роль медичної сестри в медико-
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соціальній реабілітації військових, що
повернулися з АТО», Шитікової О.В.
«Роль медичної сестри у профілактиці та
реабілітації хворих із захворюваннями
крові та кровотворних органів».[15],
Профілактика
як
керованих
щепленнями інфекцій, так і хронічних
прогресуючих хвороб на кшталт цукрового
діабету,
ішемічної
хвороби
серця,
артеріальної
гіпертензії,
ожиріння,
попередження виникнення і прогресування
яких потребує значних зусиль по
навчанню населення основам здорового
способу життя також лягає на плечі
медсестер. Вони, як найчисельніша та
найбільш наближена до пацієнтів ланка
галузі охорони здоров'я, за рахунок більш
тісного особистісного спілкування, часто
на власному позитивному прикладі,
виконують
профілактичну
роботу
ефективніше за лікарів. Практичним
аспектам
профілактики
найбільш
поширених,
соціально
значимих
захворювань
присвячені
наукові
дослідження: Бухти В.М., Волкової Н.Є.,
Жепко В.П., Кузнєцової Г.Д., Лавренчук
А.Ф., Луцько А.О., Луцько С.М.,
Малиновської О.В., Ожго Н.С., Омельчук
А.М., Омельчук Т.М., Перової І.В.,
Поліщук Н.В., Рудницької Т.І., Рудович
О.І., Сас Ю.Ю. та інших.
За цим напрямком у роботах
Ковальчук
Т.Ю.,
Кравченка
В.С.,
Малікової Н.О., Мартинюк Н.П., Перестюк
Н.Ю., Риженко О.В., Черниш М.В.,
Царьової О.М., Ярош А.П. продовжено
наукове обґрунтування та розроблення
сестринської
моделі
профілактики
соціально значимих захворювань, яка крім
медичних проблем включає педагогічні
аспекти навчання пацієнтів та членів їх
сімей основам здорового способу життя,
підтримка пацієнтів щодо додержання
сприятливих
для
здоров’я
звичок
(раціональне харчування, висока фізична
активність, уникання пасивного куріння
тощо).
Педагогічним аспектам діяльності
медичних сестер, зокрема перспективним
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підходам до проведення профілактичної
роботи серед населення і пропаганді
здорового способу життя присвячені
наукові дослідження магістрів: Будніка
В.В., Бугайової І.О., Козловець О.В.,
Колесник В.М., Марківської І.О., Морозюк
Л.М., Пасєки Л.В., Перестюк Н.Ю.,
Риженко О.В.
Узагальнені висновки за роботами
Баликіної І.Д., Барабаш Н.В., Бачок О.В.,
Білої В.С., Бондаренко Ю.С., Вознюк
Ю.М., Горностай І.Ю., Дригало А.В.,
Дронової О.В., Дужич Н.В., Ернандес
Н.Х., Козловець О.В., Колесник Г.М.,
Марківської
І.О.,
Морозюк
Л.М.,
Носальської О.О., Рощик В.А., Рябухи І.І.,
Попілевич З.В., Ткачук Н.О., Шарлович
З.П. за науковим напрямком «Розроблення
наукових основ і методичних аспектів
медсестринської освіти» полягають в тому,
що показано настільки є ефективним
використання
інноваційних
методів
стимулювання
навчальної
діяльності,
таких як: ділові та рольові ігри; дискусії і
диспути; створення ситуацій емоційноморальних
переживань,
створення
ситуацій
пізнавальної
новизни
за
допомогою
сучасних
інтерактивних
комп'ютерних технологій. Розроблено
модель
вдосконалення
професійної
компетентності медичної сестри, яка
дозволяє на першому етапі формувати
загальні педагогічні, психологічні та
лідерські вміння, а на другому етапі
формувати специфічні навички та вміння,
що
будуть
застосовуватись
медпрацівниками у їх роботі.
Висновки.
1. Медсестринство – важлива ланка
охорони здоров'я, представники якої
надають широкий спектр медичної
допомоги (догляд, невідкладна допомога,
профілактика, реабілітація тощо).
2. Магістри медсестринства - основа
менеджменту сестринських служб в
закладах охорони здоров'я, невід'ємна
складова
вищої
медичної
(медсестринської)
освіти
і основна
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рушійна сила наукових досліджень в
медсестринстві.
3. Результати наукових досліджень
магістрів
Житомирського
інституту
медсестринства
носять
прикладний
характер і мають важливе практичне

значення для охорони здоров'я та медичної
освіти.
4. Магістри медсестринства беруть
участь у формуванні унікальних наукових
знань, що виокремлюють медсестринство
серед інших професій та сприяють
підвищення якості сестринської практики..
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МАГІСТРІВ МЕДСЕСТРИНСТВА

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
МАГИСТРОВ МЕДСЕСТРИНСТВА

Свиридюк В.З.
КВНЗ «Житомирський інститут
медсестринства»
Житомирської обласної ради

Свиридюк В.З.
КВУЗ «Житомирский институт
медсестринства»
Житомирского областного совета

Наукові дослідження в сестринській
справі є методом отримання достовірних
наукових даних, що дозволяють на їх основі
здійснювати і удосконалювати професійну
діяльність. Кінцева мета досліджень у
медсестринстві
підвищення
якості
сестринської практики.
Мета роботи – теоретичний аналіз
результативності наукових досліджень
магістрів медсестринства.
Для досягнення мети використано
контент-аналіз магістерських робіт та
методи системного аналізу і логічного
узагальнення.
Результати.
Медсестринство
–
важлива
ланка
охорони
здоров'я,
представники якої надають широкий спектр
медичної
допомоги.
Магістри
медсестринства - основа менеджменту
сестринських служб в закладах охорони
здоров'я, невід'ємна складова вищої медичної
освіти і основна рушійна сила наукових
досліджень в медсестринстві. Зокрема,
завдяки
дослідженням
магістрів
медсестринства вдалося з'ясувати основні
причини, з яких етапи медсестринського
процесу та стандарти надання медичної
допомоги виконуються медичними сестрами

Научные исследования в сестринском
деле есть методом получения достоверных
научных данных, что позволяет на их
основании
осуществлять
и
совершенствовать
профессиональную
деятельность. Конечная цель научных
исследований в медсестринстве - повышение
качества сестринской практики.
Цель работы – теоретический анализ
результативности научных исследований
магистров медсестринства.
Для достижения цели использовали
контент-анализ магистерских работ и
методы системного анализа и логического
обобщения.
Результаты.
Медсестринство
–
важное
звено
здравоохранения,
представители
которого
оказывают
широкий спектр медицинской помощи.
Магистры
медсестринства
основа
менеджмента
сестринских
служб
в
учреждениях
здравоохранения,
неотъемлемая
составляющая
высшего
медицинского
образования
и
главная
движущая сила научных исследований в
медсестринстве. В частности, благодаря
исследованиям магистров медсестринства
удалось выяснить главные причины, из-за
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не сповна. Серед низки причин основними є
наступні:
- відсутність матеріальної складової
мотивації (заробітна плата медичних
сестер є однією із найнижчих у державі
серед кваліфікованих працівників);
- надмірна загальна завантаженість
(20-25 хворих на одну медсестру, у той час
як у країнах Євросоюзу вона складає 5-6
пацієнтів на одну мдсестру);
- відсутність комп’ютеризації та
автоматизації виробничого процесу;
- необладнане робоче місце і неповне
забезпечення
засобами
індивідуального
захисту;
- надлишкова кількість медичноїй
документації;
- небажання брати на себе додаткову
відповідальність.
Запровадження стандартів надання
медичної
допомоги
повинно
супроводжуватися
оптимізацією
навантаження на медичних сестер та
забезпеченням виробничого процесу засобами
автоматизації.
Висновки. Медсестринство – важлива
ланка охорони здоров'я, представники якої
надають
широкий
спектр
медичної
допомоги. Результати наукових досліджень
магістрів медсестринства Житомирського
інституту
медсестринства
носять
прикладний характер і мають важливе
практичне значення для охорони здоров'я та
медичної
освіти.
Вони
сприяють
формуванню унікальні наукових знань, що
виокремлюють медсестринство серед інших
професій і забезпечують підвищення якості
сестринської практики.
Ключові
слова:
медсестринство,
наукові
дослідження,
магістри
медсестринства.

которых этапы медсестринского процесса и
стандарты оказания медицинской помощи
исполняются медицинскими сестрами не
полностью. Среди ряда причин основными
есть следующие:
отсутствие
материальной
составляющей
мотивации
(зароботная
плата медицинских сестер есть одной из
самых низких в государстве среди
квалифицированных работников);
- чрезмерная общая загруженность
(20-25 больных на одну медсестру, в то
время, когда в странах Евросоюза она
составляет 5-6 пациентов на одну
мдсестру);
- отсутствие компьютеризации и
автоматизации
производственного
процесса;
- необорудованное робочее место и
неполное
обеспечение
средствами
индивидуальной защиты;
- избыточное количество медицинской
документации;
нежелание
брать
на
себя
дополнительную ответственность.
Внедрение
стандартов
оказания
медицинской
помощи
должно
сопровождаться оптимизацией нагрузки на
медицинских
сестер
и
обеспечением
призводственного процесса средствами
автоматизации.
Выводы. Медсестринство – важное
звено
здравоохранения,
представители
которого оказывают широкий спектр
медицинской помощи. Результаты научных
исследований магистров медсестринства
Житомирского института медсестринства
носят прикладной
характер и имеют
важное
практическое
значение
для
здравоохранения
и
медицинского
образования.
Они
содействуют
формированию уникальных научных знаний,
которые выделяют медсестринство среди
других
профессий
и
обеспечивают
повышение качества сестринской практики.
Ключевые слова: медсестринство,
научные
исследования,
магистры
медсестринства.
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МЕДИЧНА ОСВІТА
УДК 378.14:811.161.2(477)
НАПРЯМКИ, МЕТОДИ ТА СПЕЦИФІКА ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ
МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ В СИТУАЦІЇ БІЛІНГВІЗМУ У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ
Баранова Л. М.
КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства»
Житомирськ ої обласної ради
Abstract. In the process of higher education, modernization in Ukraine the attention is mostly
drawn to the direction of the Ukrainian educational system integration into European and
worldwide educational and scientific area. This task complies win-win cooperation of Ukraine with
other countries, that is basically grounded on qualitative educational services provision to foreign
students.
Thus, taking in account specifics of their work in Ukraine medical staff training seems to be
impossible without the Ukrainian language knowing. Therefore, a teacher-philologist shall cover
many tasks such as methods of the Ukrainian language as foreign teaching that is factored in
specifics of its realization in terms of bilingualism, adaptation of teaching materials in accordance
with the basic tasks of the Ukrainian language teaching to foreigners.
The article is aimed to grounding of specifics and approaches to implementation of bilingual
teaching in medical higher educational institutes of Ukraine, and is aimed to determine priority
methods of the Ukrainian language as foreign teaching to medical students.
The article mainly uses materials, methods and analysis of scientific and methodological
literature, and the domestic experience of the Ukrainian language as foreign teaching in general.
The results and discussion. The article deals with meaning of cooperation of Ukraine with
other European and worldwide countries in branch of higher education, the main attention is
drawn to the problem connected with the Ukrainian language teaching by foreign students and
ways of their solution are proposed. Main requirements to the Ukrainian language as foreign
teaching are formed. The experience of domestic lingual was studied in scope of foreign language
teaching methods. The article describes the influence of several methods and teaching form in terms
of its accommodation to the aim of communicative competence formation for medical studentsforeigners.
Conclusions. After analysis only separate innovations in scope of the Ukrainian language as
foreign teaching methods in the higher education institutes, it may be concluded that the method of
unthinking rote memorization of foreign lexis and texts is absolutely senseless. Students shall be
prepared on the basis of qualitative modern authentic teaching materials to the conscious usage of
the foreign language in the future life and profession.
Key words: bilingualism; communicative competence; language orientation; complex
approach; interactive teaching methods.
визначає інтеграцію вищої освіти
Вступ.
Наразі вища освіта в Україні
України в європейський та світовий
продовжує модернізуватися. Розроблена
освітньо-науковий простір як одне з
Робочою групою під керівництвом
пріоритетних завдань реформ. Ставиться
Міністерства освіти і науки України
завдання не лише стандартизувати рівень
«Стратегія реформування вищої освіти в
підготовки фахівців різного профілю, а й
Україні до 2020 року» (Київ, 2014 р.)
сприяти
взаємовигідній
співпраці
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України з іншими державами Європи та
світу. Така співпраця передбачає як
перспективу
навчання
українських
студентів у вищих навчальних закладах
інших країн, так і надання якісних
освітніх послуг іноземним студентам на
території України.
Актуальність теми.
Незалежна українська держава
посідає гідне місце серед розвинених
європейських
країн
за
кількістю
іноземних студентів, зокрема майбутніх
фахівців системи охорони здоров’я.
Вища медична освіта, без сумніву,
повинна передусім знайомити іноземних
студентів з інформаційними джерелами,
які будуть використані ними в інтересах
професії. Натомість підготувати фахівця
медичного профілю з урахуванням
специфіки його професійної діяльності
без знання мови, якою ведеться навчання,
– неможливо, що ставить освітній процес
в ситуацію білінгвізму.
Адаптація матеріалу, переклад його
на мову міжнародного спілкування лише
частково вирішує проблему: диплом
вищого навчального закладу України дає
можливість
працевлаштування
за
спеціальністю і за кордоном, і на
території нашої держави.
В контексті цього варто звернути
увагу на дотичну проблему: практична
складова професійної діяльності медиків
передбачає насамперед спілкування з
хворим, а попереднє діагностування
стану пацієнта часто ґрунтується на
скаргах самого пацієнта, що стає
неможливим
без
знання
мови
спілкування.
Стає очевидним, що невід’ємною
складовою
підготовки
спеціаліста
медичної галузі у вищих навчальних
закладах України є вивчення української
мови.
Мета статті – обґрунтувати
специфіку та напрямки впровадження
білінгвістичного навчання у медичних
ВНЗ України, а також визначити
пріоритетні
методи
викладання

української мови як іноземної для
студентів медичного профілю.
Матеріали та методи: аналіз і
узагальнення
науково-методичної
літератури
зокрема,
а
також
національного
досвіду
викладання
української мови як іноземної взагалі.
Результати та їх обговорення.
На сьогодні не існує жодної
класифікації, яка б інтегрувала широкий
діапазон методів викладання української
мови як іноземної в контексті підготовки
медичних кадрів, сприяла реалізації мети
та завдань її вивчення, враховувала
специфіку застосування отриманих знань
фахівцями
медичної
галузі.
Для
іноземного
студента
вивчення
української мови – це насамперед
формування комунікативної компетенції
в
навчально-професійній
сфері
спілкування.
Саме тому перед викладачемфілологом постає низка завдань:
•
формування у студентівіноземців
базових механізмів,
що
становлять фундамент володіння мовою
навчання;
•
розширення
вивчення
української мови в навчально-науковій
сфері;
•
вдосконалення і наближення
комунікативно-мовних умінь до рівня
носіїв мови.
Окрім того, вивчаючи українську
мову як іноземну, студент медичного
ВНЗ повинен ставити собі за мету не
лише
навчитися
спілкуватися
українською мовою на побутовому рівні
та в практичній професійній діяльності, а
й засвоїти комунікативно цінні мовні
засоби наукового стилю мовлення,
формувати загальнонауковий та фаховий
(відповідно до профільних дисциплін)
термінологічний апарат.
Для реалізації поставлених завдань
викладач-філолог повинен
будувати
заняття
за
такими
основними
принципами:
1.
Мовленнєва спрямованість.
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У контексті вивчення української
мови як іноземної доцільно акцентувати
увагу на формуванні у студентів
чотирьох видів мовленнєвої діяльності:
слухання, говоріння, читання, письмо.
Мовленнєва
спрямованість
заняття
передбачає його практичну орієнтацію,
комунікативний
характер.
Перевага
повинна віддаватися не повідомленню
знань та їх осмисленню, а вправам, що
передбачають мовленнєву діяльність у
нових ситуаціях з певною метою, зокрема
для
реалізації
практичних
цілей.
Традиційні вправи: переклад, переказ
тексту, складання речень – повинні мати
комунікативну направленість.
2.
Комплексний підхід.
Аспекти мови – фонетичний,
лексичний,
граматичний
–
взаємопов’язані та реалізуються в усіх
видах
мовленнєвої
діяльності.
Оволодіння
засобами
спілкування
спрямоване на їх практичне застосування
у процесі спілкування [4]. Засвоєння
мовного
матеріалу
студентамиіноземцями безпосередньо залежить від
опрацювання
його
в
контексті
мовленнєвого акту. Тому необхідно
передбачити завдання, що ілюструють
реалізацію мовного явища під час
спілкування.
3.
Різноманітність
форм
роботи.
Найбільш
дієвим
видається
поєднання
індивідуальних
та
колективних форм: аудіювання, робота в
парах, рольові ігри, спонтанне складання
мікродіалогів, характерних для тієї чи
іншої побутової або професійної ситуації,
ін. – оскільки, віддаючи перевагу
мовленнєвому спрямуванню навчальної
діяльності, слід врахувати, що процес
спілкування
передбачає
взаємодію
комунікантів.
4.
Мотиваційне забезпечення
навчальної діяльності.
Мотивація до вивчення іноземними
студентами української мови найчастіше
залежить не стільки від бажання самого
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студента оволодіти знаннями, скільки від
вміння викладача зацікавити у навчанні.
По-перше,
студент-іноземець
повинен
відчути
себе
суб’єктом
спілкування. Створення на заняттях
життєвих
ситуацій
за
допомогою
рольових ігор, проблемних завдань не
лише адаптує студента до середовища
іноземного спілкування, а й сприяє
загальному інтелектуальному розвитку.
По-друге, створення сприятливого
психологічного клімату (рівноправність,
взаємна
довіра,
партнерство
у
спілкуванні тощо) на занятті приносить
задоволення від навчального процесу,
бажання брати у ньому участь, а отже –
позитивно
впливає
на
мотивацію
навчання [1].
По-третє,
студент
повинен
усвідомлювати рівень своєї успішності.
Цьому сприяє активна міжпредметна
інтеграція. Міждисциплінарні взаємини
мовознавців та предметників мають бути
спільно
підпорядковані
досягненню
головної мети навчального процесу –
формуванню комунікативної компетенції
в
навчально-професійній
сфері
спілкування.
В умовах білінгвістичного навчання
гостро постає проблема використання
мови-посередника, оскільки часто ні
студент, ні викладач не є носієм цієї
мови.
Мовлення викладача є засобом
навчання,
тому
воно
має
бути
унормованим, автентичним, адаптивним
(відповідати
можливостям
та
мовленнєвому
досвіду
студентівіноземців) та різноманітним за засобами
вираження думки [1].
Оскільки білінгвістичне навчання у
системі
вищої
освіти
України
знаходиться на стадії запровадження,
належний
рівень
підготовленості,
адаптованості викладачів до таких
інновацій піддається сумніву.
Потреба у пошуку альтернативи
сприяє модернізації традиційних підходів
до викладання іноземної мови, а також
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запровадженню інтерактивних методів
навчання
та
сучасних
освітніх
технологій.
Вченими-лінгвістами доведено, що
максимальна «одномовна» ситуація на
занятті
дає
можливість
студенту
спрямувати всі розумові ресурси на
засвоєння мови, яка вивчається, тому під
час вивчення іноземної мови варто
зводити до мінімуму використання мовипосередника. Важливим є не допустити
перетворення заняття з української мови
на «практичний курс «потрійного»
перекладу».
Досвід
багатьох
вітчизняних
лінгвістичних
шкіл
з
викладання
іноземної мови доводить, що за досить
обмежений час можна навчити іноземців
використовувати
стандартні
мовні
конструкції,
відпрацювати
навички
спілкування у різноманітних життєвих
ситуаціях, дати основи правил письма та
ключ до взаєморозуміння з носіями іншої
мови, підготувати їх до спілкування,
ознайомити з традиціями та культурою
країни [5].
Такий план-«максимум» можливо
реалізувати на заняттях з української
мови як іноземної лише шляхом синтезу
традиційних та новітніх форм і методів
викладання іноземної мови, а також
використання низки прийомів навчання,
різноманітних підходів та робочих технік
[6].
Серед новаторств, запроваджених у
методологію викладання української
мови як іноземної, чільне місце
посідають інтерактивні методи.
Інтерактивне
навчання
можна
визначати як взаємодію учасників
процесу, здобуття знань за допомогою
викладача,
що
володіє
методами,
спрямованими на оволодіння цими
знаннями [3].
На заняттях з української мови як
іноземної використовуються такі форми
інтерактивних методів: «Незакінчені
речення», «Мозковий штурм», «Вилучи
зайве», «Обмін думками», «Інтерв’ю»,

«Роз'єднай слова», «Дешифрувальник»,
«Гронування»,
«Алітерація
імені»
(особливо ефективно використовувати
при організації знайомства групи або при
вивченні теми «Зовнішність і характер
людини»),
«Заверши
фразу»,
«Комплімент»,
«Прогноз
погоди»,
«Асоціації»,
«Алфавіт»
(дозволяє
повторити практично всю лексику з
теми), «Хвилина розмови», «Зміна
співбесідника» (тренування діалогічного
мовлення) та інші [2].
В контексті викладання української
мови іноземним студентам медичного
профілю варто відзначити, зокрема,
метод сценарію, що ґрунтується на
поєднанні навчальних інтересів та ідей
студентів. Отримуючи від викладача
ключові запитання та завдання, студент
робить свій внесок у створення життєвої
ситуації (наприклад, «лікарня – пацієнт –
обстеження»), що передбачає творче
планування,
підбір
лексики,
систематизацію та презентацію роботи.
Як педагогічний інструмент для
вивчення
іноземних
мов
у
безпосередньому зв’язку з практичною
діяльністю лікаря у вищих медичних
навчальних
закладах
широко
застосовується метод «кейс-стаді» (від
англ. case study – «вивчення ситуації»),
що передбачає участь студентів та
викладачів
у
безпосередньому
обговоренні ділових ситуацій, завдань.
Запропонована викладачем
ситуація
(кейс) формулюється виходячи з досвіду
реальних людей, що працюють у сфері
медицини, та є основою для проведення
бесіди, дискусії в групі під керівництвом
викладача.
В навчанні студентів медичних
спеціальностей української мови як
іноземної можна з успіхом застосовувати
метод симуляції. В основу його
покладено імітацію реальності, що дає
можливість студентам спробувати себе в
певній ролі (хірурга, головного лікаря), а
також дослідити систему роботи певної
медичної
установи.
Симуляції

МАГІСТР МЕДСЕСТРИНСТВА № 2 (16) 2016

33

характеризуються високим ступенем
зацікавленості учасників, що цілком
поринають у гру, втілюються в свою
роль, вболівають за результат роботи,
оскільки від командного духу, швидкості
прийняття рішень залежить загальний
результат гри [6], а в реальній медичній
практиці – здоров’я і життя пацієнта.
Завдяки симуляції формуються
навички стратегічного планування у
студентів-медиків, розвивається вміння
працювати
в
команді,
проводити
перемовини, переконувати. Симуляції
систематизують
знання
студентів,
готують їх до необхідності прийняття в
майбутній
професійній
діяльності
швидких та вмотивованих рішень [6].
Проте з-поміж усіх традиційних та
інноваційних методів, форм, технологій
навчання української мови як іноземної
все ж найбільш результативною є
рольова гра. Вона активізує розумову
діяльність,
розвиває
пізнавальний
інтерес,
спостережливість,
вчить
зіставляти окремі факти, формулювати
висновки. Під час гри студенти краще
засвоюють
матеріал,
вчаться
застосовувати
набуті
знання
у
конкретних побутових та професійних
ситуаціях. Рольова гра вимагає від
студентів прийняття конкретних рішень у
проблемній ситуації в межах ролі.
У рольових іграх («Розмова в
аптеці», «У лікаря», «Ми захворіли», «На
обстеженні»,
ін.)
обов`язково
формуються соціально-рольові відносини
учасників. Від студентів вимагається не
тільки вирішити поставлене завдання, але
й правильно програти свою соціальну
роль.
До того ж, якісна мовна підготовка
іноземного студента-медика не можлива
без використання сучасних освітніх
технологій, що включають проектну
роботу,
застосування
комп’ютерних
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програм
(презентації,
тестування),
використання інтернет-ресурсів, зокрема
дистанційних технологій.
Висновки
та
перспективи
подальших досліджень.
Підготовка у вищих медичних
навчальних закладах України іноземних
студентів сприяє зміцненню авторитету
нашої країни на міжнародній арені, а
також
є
джерелом
додаткового
(позабюджетного) фінансування освіти.
Натомість
ефективна
співпраця
українських ВНЗ зі студентами інших
країн Європи та світу видається
неможливою без вивчення останніми
української мови як основного засобу
комунікації та навчання.
Сучасна освіта України хоч і має
певний досвід у викладанні української
мови як іноземної, проте проблема
удосконалення форм і методів такої
навчальної діяльності наразі є найбільш
актуальною.
В умовах білінгвістичного навчання
перед
філологом
постає
завдання
реформувати
методику
викладання
української мови як іноземної у напрямку
підвищення
пізнавального
інтересу
студентів до вивчення мови, закріплення
їхньої позитивної мотивації до навчання.
Проаналізувавши
лише окремі
інновації
в
царині
методології
викладання української мови як іноземної
студентам вищих медичних навчальних
закладів, можна відзначити недоцільність
такого
процесу,
як
бездумне
зазубрювання іноземної лексики і текстів.
Студенти повинні бути підготовлені на
основі якісного сучасного автентичного
навчального матеріалу до свідомого
використання
іноземної
мови
в
подальшому житті та професійній
діяльності. Знання іноземних мов наразі
залишається однією з пріоритетних вимог
роботодавців [6].
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НАПРЯМКИ, МЕТОДИ ТА
СПЕЦИФІКА ВИКЛАДАННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ В
СИТУАЦІЇ БІЛІНГВІЗМУ
У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ
НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ
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Баранова Л. М.
КВНЗ «Житомирський інститут
медсестринства»
Житомирского областного совета

В процессе модернизации высшего
образования в Украине в значительной
степени акцентируется внимание на поиске
путей
интеграции
образовательной
системы Украины в европейское и мировое
образовательно-научное пространство. Это
задание предусматривает взаимовыгодное
сотрудничество
Украины
с
другими
государствами
и
прежде
всего
основывается
на
предоставлении
качественных
образовательных
услуг
иностранным студентам.
В настоящее время подготовка
медицинских кадров с учетом специфики их
профессиональной
деятельности
на
территории
Украины
представляется
невозможной без знания иностранными

В процесі модернізації вищої освіти в
Україні значною мірою акцентується увага
на пошуку шляхів інтеграції освітньої
системи України в європейський та світовий
освітньо-науковий простір. Це завдання
передбачає взаємовигідну співпрацю України
з іншими державами, що насамперед
ґрунтується на наданні якісних освітніх
послуг іноземним студентам.
Наразі підготовка медичних кадрів з
урахуванням специфіки їх професійної
діяльності на території України видається
неможливою
без
знання
іноземними
студентами української мови. Тому перед
викладачем-філологом постає низка завдань,
серед яких: вивчення методики викладання
української мови як іноземної з урахуванням
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студентами украинского языка. Поэтому
перед преподавателем-филологом постает
ряд задач, среди которых: изучение
методики преподавания украинского языка
как иностранного с учетом специфики ее
реализации в условиях билингвизма.
Поэтому цель статьи – обосновать
специфику
и
направления
внедрения
билингвистичного обучение в медицинских
ВУЗах Украины, а также определить
приоритетные
методы
преподавания
украинского языка как иностранного для
студентов медицинского профиля.
В статье использованы следующие
методы: анализ и обобщение научнометодической литературы и национального
опыта преподавания украинского языка как
иностранного.
Результаты и их обсуждение. В
статье изложено значение сотрудничества
Украины с другими государствами Европы и
мира в области высшего образования;
обращается
внимание
на
проблемы,
связанные с изучением иностранными
студентами
украинского
языка,
и
предлагаются
пути
их
решения.
Формулируются требования к преподаванию
украинского языка как иностранного;
анализируется
опыт
отечественных
лингвистических
школ
в
области
методологии преподавания иностранных
языков. Описана роль отдельных методов и
форм обучения при условии их адаптации в
соответствии с целью формирования
коммуникативной компетенции студентовиностранцев медицинского профиля.
Выводы.
Проанализировав
лишь
отдельные
инновации
в
области
методологии преподавания украинского
языка как иностранного студентам высших
медицинских учебных заведений.
Ключевые
слова:
билингвизм,
коммуникативная компетенция, речевая
направленность,
комплексный
подход,
интерактивные методы обучения.
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специфіки її реалізації в умовах білінгвізму;
адаптація навчального матеріалу відповідно
до основних завдань викладання української
мови іноземцям.
Тому мета статті – обґрунтувати
специфіку та напрямки впровадження
білінгвістичного навчання у медичних ВНЗ
України, а також визначити пріоритетні
методи викладання української мови як
іноземної для студентів медичного профілю.
У статті використано такі матеріали
та методи: аналіз і узагальнення науковометодичної літератури зокрема, а також
національного досвіду викладання української
мови як іноземної взагалі.
Результати та їх обговорення. У
статті викладено значення співпраці
України з іншими державами Європи та
світу в галузі вищої освіти; звертається
увага на проблеми, пов’язані з вивченням
іноземними студентами української мови,
та пропонуються шляхи їх вирішення.
Формулюються вимоги до викладання
української мови як іноземної; аналізується
досвід вітчизняних лінгвістичних шкіл у
царині методології викладання іноземних
мов. Описано роль окремих методів та форм
навчання за умови їх адаптування відповідно
до мети формування комунікативної
компетенції студентів-іноземців медичного
профілю.
Висновки.
Проаналізувавши
лише
окремі інновації в царині методології
викладання української мови як іноземної
студентам вищих медичних навчальних
закладів, можна відзначити недоцільність
такого процесу, як бездумне зазубрювання
іноземної лексики і текстів.
Студенти
повинні бути підготовлені на основі якісного
сучасного
автентичного
навчального
матеріалу до свідомого використання
іноземної мови в подальшому житті та
професійній діяльності.
Ключові
слова:
білінгвізм,
комунікативна компетенція, мовленнєва
спрямованість,
комплексний
підхід,
інтерактивні методи навчання.
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ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ, ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ У
СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ НА ЗАНЯТТЯХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Губарєва Т. І.
КВНЗ «Бердичівський медичний коледж»
Abstract. In the modern conditions, when almost the most urgent task of education is the
maintenance of person and society spirituality, spiritual and moral education, impact to national
values, domestic and world culture, universal moral standards and traditions must be priority.
Doctor of education V. Kuz in his article “Education and school of XXI century” states: “Modern
humanity on the basis of high achievements in science, increasingly losing the spiritual values,
unceasingly moves to moral degradation. That’s why we speak about salvation of civilization and
first of all – spiritual salvation”. Problem solution of moral culture deficiency lies in the creation of
educational space, that ensures sufficient pedagogical support in the complicated process of
formation and development of personality inner world and value scale, namely the optimization of
conditions for mastering and owning of universal moral standards in the educational process.
In the article there made an attempt to open the potential education facilities of the subject
“Foreign literature” in activization of moral and spiritual culture of medical college students and
formation of communicative, culturological, sociocultural competence as a component of the
specialist professional culture, the role of fiction as significant factor, that actively influence the
development of the personality spiritual world, is also underlined. The author shares the experience
of creation of optimal conditions on the lessons of foreign literature for enrichment of students
spirituality, correction of value guidelines and inoculation of the best human features and ethnic
standards.
Key words: spiritual revival, personality formation, the code of values, humanistic outlook,
moral culture deficiency.
«Лікуймо наші зболені серця,
Лікуймо наші душі зачерствілі,
Несімо правди непогасний стяг,
І кривда в нашу душу не поцілить…»
М. Лугів
«В чому призначення людини?
Бути людиною!»
С.-Є. Лєц
проблеми, а й розробки необхідних
Вступ.
методичних
матеріалів,
програм,
Запорукою
успішної
розбудови
української держави, подолання загальної
технологій, які нададуть можливість
педагогам
підвищити
ефективність
кризи в суспільстві є духовне відродження
народу. Майбутнє ж української нації
виховної роботи із підлітками.
залежить від змісту моральних цінностей,
В усі часи людство хвилював стан
які закладаються в серця молодих людей, і
духовності окремої індивідуальності і
від того, якою мірою духовність стане
суспільства в цілому. Саме піднесення
основою їхнього життя.
духовності особистості стає необхідною
умовою формування людини нової доби,
Вітчизняна освіта, орієнтуючись на
поглиблення
психологічних
основ
людини ХХІ століття, від якої певною
виховання молоді, вимагає від учених не
мірою залежить майбутня доля держави.
лише досконалого теоретичного вивчення
Йдеться про морально-духовні орієнтації,
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що виступають як провідні в сучасному
навчально-виховному процесі. Україні
потрібна нова, національно свідома, з
розвиненою державною гідністю еліта, яка
досягла б високого становища власним
талантом і інтелектом.
У процесі виховання проблема
формування загальнолюдських моральних
цінностей
залишається
однією
з
найактуальніших у педагогічній науці.
Водночас ця проблема в умовах глибоких
соціально-економічних змін в Україні
наштовхується на значні труднощі.
Оскільки
сьогодні
існує
загроза
обмеженості
свідомості,
девальвація
морально-духовних цінностей, то виникає
необхідність говорити про дефіцит
моральної культури та потребу в створенні
умов,
які
б
сприяли
розвитку
загальнолюдських моральних цінностей в
юнацтва в процесі навчання.
Мета статті - довести необхідність
духовного
відродження,
становлення
високодуховної, гармонійно розвинутої
особистості, що в свою чергу вимагає
нового підходу до навчально-виховного
процесу; окреслити шляхи та проблеми
формування загальнолюдських цінностей у
процесі викладання зарубіжної літератури
студентам медичного коледжу.
Постановка проблеми та її зв'язок з
актуальними науковими чи практичними
завданнями. Оновлення освітньої системи,
її демократизація вимагають підвищення
уваги
до
пошуку
нових
шляхів
удосконалення виховання учнівської та
студентської молоді. У законі ”Про
освіту”, у національній програмі ”Освіта”
(Україна ХХІ ст.) та в Національній
доктрині розвитку освіти України ХХІ ст.
визначено основні тенденції формування
загальнолюдських моральних цінностей
молоді.
Проблема формування моральних
якостей особистості є ключовою для всіх
наук про людину: філософії, літератури,
історії, соціології, права, культурології,
психології, педагогіки. Методисти та
літературознавці
(Н.Волошина,
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Є.Квятковський,
О.Мазуркевич,
Є.Пасічник, М.Стельмахович, З.Шевченко)
досліджували
процес
формування
особистості, куди, звичайно, входить і
формування загальнолюдських моральних
цінностей під час вивчення різних
дисциплін.
Моральну культуру вихованців як
педагогічну
проблему
розглядав
В.Сухомлинський. Останнім часом цю
проблему досліджували В.Асєєв, А.Бойко,
З.Васильєва, А.Горохович, В.Заслуженюк,
В.Сипченко.
У своїй роботі спираюся на творчу
спадщину з питань морального виховання
Г.Сковороди, Г.Ващенка, А.Макаренка,
С.Русової,
В.Сухомлинського,
К.Ушинського, Д.Чижевського.
Виклад основного матеріалу. Наукові
спостереження звертають нашу увагу на
той факт, що традиційний навчальновиховний процес спрямований переважно
на розвиток інтелектуальних здібностей.
Хоча високоінтелектуальна особистість
може бути егоїстичною і застосовувати
набуті знання та вміння на шкоду іншим.
Водночас, високодуховна людина
характеризується
спрямованістю
на
загальне благо, прагненням до гармонії з
собою та оточуючим світом.
За
народною
традицією,
високодуховною
вважається
людина
мудра, чесна, здатна завжди прийти на
допомогу.
І ким би не став нинішній студент,
важливо, щоб він збагнув істину:
найбільша мудрість в житті – бути
Людиною.
Виховати Людину в людині сьогодні
нелегко, бо ми з болем констатуємо, що
моральне здоров’я нашого суспільства в
контексті безлічі економічних і політичних
проблем знаходиться в критичному стані.
Будьмо чесні з собою, погляньмо
довкола:
на
нашу
молодь
чатує
бездуховність,
зло
як
норма
у
найрізноманітніших його проявах.
І вже зараз помічаємо, що від душ
деяких наших вихованців віє холодом
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байдужості,
інфантилізму,
духовної
спустошеності, цинізму.
Як же зцілити юні серця, вражені
інфекцією зла?
Виховання любов’ю - ось один із
найрезультативніших засобів у боротьбі з
бездуховністю. Основоположною у роботі
зі студентами повинна стати сентенція В.Г.
Белінського: «Знаряддям та посередником
виховання має бути любов, а метою –
людяність».
Реалізувати її допомагає комплекс
«золотих» правил, які передбачають
органічне
поєднання
педагогіки
співробітництва
і
педагогіка
толерантності:
•
бути демократичним лідером –
доброзичливим, люб’язним, але водночас
стійким, вимогливим і послідовним;
•
завжди говорити студентам
правду, навіть тоді, коли це не вигідно;
•
бути із студентами поруч, лише
трішки попереду;
•
не фаворизувати позитивного
студента, не відкидати такого, який має
певні недоліки;
•
висловлювати
незадоволення
вчинком студента, але ніколи – самим
студентом;
• прагнути не до того, щоб кожен
студент розумів викладача, а до того, щоб
його не можна було не зрозуміти.
Особиста відповідальність, чесність,
готовність допомогти – ось основа
взаємовідносин.
Викладач
(вчитель,
куратор) у взаємодії з учнями, студентами
набуває багатьох статусів: друга, матері
(батька),
організатора,
наставника,
порадника, помічника. Діяння викладача
можна
означити
рядом
дієслів:
турбуватися,
навчати,
виховувати,
орієнтуватися, спрямовувати, націлювати,
підказати,
порадити,
попередити,
допомогти.
Менторський
тон,
приниження
людської гідності, повчання, зверхність –
неприпустимі.
Безперечно,
сформувати
кодекс
цінностей сучасної молодої людини за

найвищими моральними законами –
завдання не із легких. Але саме воно є
найбільш актуальним з усіх болючих
питань нашого суспільства. Особливо це
стосується медичних закладів освіти.
Медицина – не просто професія. Це
стан
душі,
здатність
щохвилинно
проявляти семпатію, співчуття до чужого
болю, чужого горя.
Кожний із нас – хто рідше, хто
частіше є пацієнтом працівників медичної
галузі. При цьому людина довіряє медику
найцінніше, що вона має – здоров’я, саме
життя, з повним правом розраховуючи на
певний рівень кваліфікації і майстерності
професіоналів. Але навіть найвищий
професіоналізм сам по собі не принесе
пацієнту благо, якщо не буде опиратись на
моральні якості спеціаліста і його
розуміння обов’язку і відповідальності, на
почуття жалю і гуманістичні переконання.
Медичний працівник, що механічно
виконує свої обов’язки, не дуже
подобається пацієнтам, від нього очікують
в першу чергу людяності. Такі риси як
співчуття,
терпіння,
доброзичливість,
чесність, рішучість, дисциплінованість,
принциповість – невід’ємна складова
професіоналізму медичного працівника.
Тому виховання почуття милосердя та
гуманного
ставлення
до
людей,
порядності, доброти є одним з головних
напрямків
діяльності
педагогічних
колективів медичних закладів освіти, в
тому числі і нашого коледжу.
Одним із засобів формування
загальнолюдських моральних цінностей
виступає художня література, до питань
використання
морального
потенціалу
різних жанрів якої виявляють інтерес
багато сучасних учених (Н.Волошина,
Л.Воловець, Л.Донських, Є.Квятковський,
Н.Михайлова, В.Неділько, Є.Пасічник
тощо).
В
час
інтеграції
України
в
європейське товариство, кожна освічена
людина повинна бути обізнаною не лише з
культурними здобутками своєї держави,
свого народу, але й з історією, культурою,

МАГІСТР МЕДСЕСТРИНСТВА № 2 (16) 2016

39

національними традиціями інших країн
світу. Одним із основних завдань предмету
«зарубіжна література» є прилучення
студентів
до
скарбниць
світової
літератури. Зміст курсу створює умови для
формування гуманістичного світогляду
студентів, розширення виднокола їх
культурно-пізнавальних
інтересів,
збагачення
особистості
духовними
надбаннями людства; виховання громадян
України, здатних до рівноправного діалогу
з представниками інших національних
традицій.
У процесі вивчення зарубіжної
літератури
створюються
певні
психологічні передумови, що виявляються
у здатності студента заглиблюватися в
себе, подумки ставити себе на місце
іншого,
аналізувати
і
пояснювати
поведінку в різних конфліктних ситуаціях,
створювати відносно стійкий образ
власного ”Я”. Література як вид мистецтва
розвиває студентів інтелектуально і
формує стійку морально-етичну позицію,
підсилює духовні переживання, отже є
важливим
фактором
формування
моральної культури молоді.
Специфіка
методів
викладання
літератури в коледжі вимагає від
викладача такого ж високого натхнення,
такої ж глибинної емоційності, які властиві
і письменнику - істинному творцеві,
художнику у світі великого мистецтва.
У сучасному освітньому просторі
особливе
значення
має
моральна,
психологічна і безпосередня підготовка
юнацтва на заняттях і в позакласній роботі
з літератури до самостійного життя та
продуктивної праці в суспільстві. Єдність
навчання і виховання вимагає тісніше

зв'язувати
вивчення
літератури
з
суспільним
життям
громадянина
демократичної
держави,
гідного
спадкоємця
минулого
українського
народу. Заняття з літератури завжди має
бути
цілеспрямованим,
відповідати
сучасним вимогам; методи роботи повинні
спрямовувати
студентів
на
творче
ставлення до предмета, до самостійного
застосування
здобутих
знань
у
повсякденній діяльності, в житті.
Тому так важливо при аналізі творів
проводити паралелі між літературою і
сьогоденням, акцентувати увагу студентів
на проблемах, актуальних у наш час;
моделювати ситуації, в які потрапляє
літературний герой, у реальному житті.
Наприклад, розглядаючи повість О.
де Бальзака «Гобсек» ставлю перед
студентами запитання: «Чи актуальною є
проблема влади грошей у суспільстві в
наш час?» Зазвичай, шляхом дискусії
доходимо
спільного
висновку,
що
матеріальне благополуччя не захищає від
самотності, хвороб, смерті, що за гроші не
купиш любові, родинного гнізда, сімейної
злагоди і теплоти.
Працючи над романом Ф. Стендаля
«Червоне і чорне», акцентую увагу
студентів на тому, що шлях лицемірства і
марнославства – це шлях у безвихідь, і
лише дотримання моральних норм,
порядність, щирість і чесність є запорукою
душевного спокою, гармонії та щастя.
Розібратися з категоріями «добре» і
«погано» студентам допомагає схема
«Символіка назви роману» (схема 1) та
коментоване складання схеми «Розвиток
подій у творі та зміни в душі героя» (схема
2).
Схема 1
Символіка назви роману «Червоне і чорне»
Чорвоне
Чорне
Щирість
Лицемірство
Працелюбність
Гординя
Любов
Марнославство
Співчуття
Зрада
Чесність
Злість
Життя
Смерть
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Схема 2
Розвиток подій у творі та зміни в душі героя
Розвиток подій у творі
Зміни в душі героя
Сім’я Теслі •
Романтичність
Будинок де Реналь •
• Безвір’я
Кохання до •
• Егоїзм
пані де Реналь
Семінарія •
• Лицемірство
Будинок •
• Корисливість
де Ла-Моль
Кохання •
• Марнославство
до Матильди
Замах •
• Відчай
В’язниця •
• Щирість
Суд • • Чесність
Страта
Плідною, з точки зору формування
норм моралі, є робота над романом О.
Вайльда «Портрет Доріана Грея». Уже
саме протистояння філософій естетизму
(культ краси і мистецтва) та гедонізму
(культ насолоди), що лежить в основі
роману, є матеріалом для роздумів та
суперечок, а доля головного героя твору
Доріана Грея яскравий приклад духовної
та фізичної деградації, як є результат його
егоїзму, вседозволеності, розпусти та

небажання нести відповідальність за свої
вчинки.
При коментованому складанні подій
роману (схема
3),
ставлю
перед
студентами проблемне запитання: «Доріан
Грей отримав все, що хотів – вічну красу і
молодість. Чи став він щасливим?» Як
правило, студенти роблять вірні висновки.

Схема 3
Коментоване складання схеми подій роману:
Витвір мистецтва художника Безіла Холлуорда
Вплив ідей лорда Генрі і бажання, щоб старів портрет, а не Доріан
Матеріалізація бажання Д. Грея
Життя Доріана – насолода і злочини
Самогубство
Сибіли Вейн

Вбивство
Безіла Холлуорда

Зіпсовані
долі

Самогубство
Алана Кемпбела

Знищення портрета – смерть Д. Грея
При аналізі роману Ф. Достоєвського
«Злочин і кара» (схема 4) доцільно

звернути
питання

увагу
добра
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самопожертви, істиного та хибного,
вічного
та
швидкоплинного,

вседозволеності та неминучої кари за
злочин.
Схема 4
Опорно-логічна схема
«Р. Раскольников: „теорія”, злочин і каяття»

Життя
Безвихідь, лист матері,
Родина Мармеладових...

Теорія
„Я хотів Наполеоном стати”
Злочин
„Кров по совісті”
Страждання

Воскресіння
„Їх воскресила любов”
Твори П. Целана «Фуга смерті» та Т.
Манна «Маріо і чарівник» вчать
толерантності, поваги і доброзичливості у
стосунках з представниками інших
національностей.
Лікар Ріє з роману А. Камю «Чума»,
який самовіддано бореться з епідемією,
може стати взірцем для майбутніх
медпрацівників. Своєрідною підготовкою
до професійної діяльності є роман М.
Булгакова «Записки юного лікаря».
Практично
всі
запропоновані
програмою твори дають студентам
можливість долучитися до скарбниць
загальнолюдської мудрості та збагатитись
духовно. Завдання викладача – правильно
розставити акценти, зорієнтувати студента
на самостійний аналіз ситуації чи
поведінки героїв, підштовхнути до
правильних висновків.
Через переживання прекрасного, що
виникає при опрацюванні художнього
твору, студенти відкривають нову якість
власного буття, певною мірою дотичну до
«вічних цінностей», відтворених людством
упродовж усієї його історії.
Кожен
художній
твір,
запропонований
до
текстуального
вивчення, не лише відображає певну
історичну дійсність і людину в ній, а й
естетичними засобами виховує студентівмедиків, формує в них найкращі
42

Каяття
„Я убив!”
загальнолюдські якості, необхідні в їхній
майбутній
професійній
діяльності:
людяність, милосердя, терпіння, співчуття,
працелюбність, відповідальність за свої
вчинки… .
Необхідною
умовою
роботи
медпрацівника є постійне спілкування з
людьми. Тому, на мою думку, надзвичайно
важливим завданням курсу «зарубіжна
література» є розвиток у студентів вміння
чітко і правильно висловлювати свої
думки. Так як викладання предмету
здійснюється українською мовою, то
читання творів та їх аналіз збагачують
словниковий запас студентів, допомагають
їм розширювати обрії володіння рідною
мовою, тобто формують комунікативну
компетентність.
Крім того, в творах, рекомендованих
програмою, є багато образів, персонажів,
які можуть стати взірцем, прикладом для
молоді.
Висновки.
Отже,
вивчення
зарубіжної літератури в медичному
коледжі сприяє всесторонньому розвитку
студентів; виховує в них почуття
прекрасного, гуманізм, прагнення до
самореалізації, бажання удосконалювати
себе і свої знання; формує найкращі
моральні якості, розвиває мовлення
студентів, вміння вести дискусію на певну
тему.
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Всіх нас об’єднує те, що ми
виконуємо важливу і почесну місію –
плекаємо наше майбутнє, його творців. І
завдання сучасного викладача – створення

оптимальних
умов
для
всебічного
інтелектуального та духовного розвитку
студента.
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ФОРМИРОВАНИЕ
ДУХОВНОСТИ,
ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО
КОЛЛЕДЖА НА ЗАНЯТИЯХ
ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ,
ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ У
СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ
НА ЗАНЯТТЯХ ЗАРУБІЖНОЇ
ЛІТЕРАТУРИ

Губарева Т.І.
КВУЗ «Бердичевский медицинский
колледж»

Губарєва Т. І.
КВНЗ «Бердичівський медичний
коледж»

В современных условиях, когда едва ли
не самой актуальной задачей образования
становится
сохранение
духовности
личности и общества, приоритетным
должно
быть
духовно-нравственное
воспитание, приобщение к национальным
ценностям, отечественной и мировой
культуры, общечеловеческих моральных
норм и традиций. Доктор педагогических
наук Кузь В.Г. в своей статье «Образование
и школа XXI века» в частности отмечает:
«Современное человечество, на фоне
высоких достижений науки все больше
теряя духовные ценности, неустанно
движется к определенной моральной
деградации. Поэтому речь идёт о спасении
цивилизации, и прежде всего - духовном
спасении». Решение проблемы дефицита
нравственной культуры заключается в

У сучасних умовах, коли чи не найбільш
актуальним
завданням
освіти
стає
збереження духовності особистості та
суспільства, пріоритетним має бути
духовно-моральне виховання, прилучення до
національних цінностей, вітчизняної та
світової
культури,
загальнолюдських
моральних норм та традицій. Доктор
педагогічних наук Кузь. В.Г. у своїй статті
«Освіта і школа ХХІ століття» зокрема
зазначає: «Сучасне людство, на тлі високих
досягнень науки все більше втрачаючи
духовні цінності,невпинно рухається до
певної моральної деградації. Тому йдеться
про порятунок цивілізації, і найперше духовний порятунок». Розв’язання проблеми
дефіциту моральної культури полягає у
створенні
освітнього
простору,
що
забезпечує достатню педагогічну підтримку
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создании образовательного пространства,
обеспечивающего
достаточную
педагогическую поддержку в сложном
процессе
становления
и
развития
внутреннего мира и ценностной шкалы
личности, то есть оптимизации условий для
освоения и формирование общечеловеческих
моральных
норм
в
образовательном
процессе.
В статье сделана попытка раскрыть
потенциальные
воспитательные
возможности
учебной
дисциплины
«Зарубежная литература» в активизации
морально-духовной культуры студентов
медицинского колледжа и формировании
коммуникативной,
культурологической,
социокультурной
компетентности
как
составляющих профессиональной культуры
специалиста;
подчеркивается
роль
художественной литературы как важного
фактора, активно влияющего на развитие
духовного мира личности. Автор статьи
делится опытом создания оптимальных
условий
для
обогащения
духовности
студентов, коррекции их ценностных
ориентиров и привития лучших человеческих
качеств и этических норм на занятиях
зарубежной литературы.
Ключевые
слова:
духовное
возрождение,
формирование
личности,
кодекс
ценностей,
гуманистическое
мировоззрение,
дефицит
нравственной
культуры.
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в складному процесі становлення та
розвитку внутрішнього світу і ціннісної
шкали особистості, тобто
оптимізації
умов для опанування та привласнення
загальнолюдських
моральних
норм
в
освітньому процесі.
У статті зроблена спроба розкрити
потенційні виховні можливості навчальної
дисципліни «Зарубіжна література» в
активізації морально-духовної культури
студентів
медичного
коледжу
та
формуванні
комунікативної,
культурологічної,
соціокультурної
компетентності як складових професійної
культури фахівця; підкреслюється роль
художньої
літератури як важливого
чинника, що активно впливає на розвиток
духовного світу особистості. Автор статті
ділиться досвідом створення на заняттях
зарубіжної літератури оптимальних умов
для збагачення духовності студентів,
корекції їх ціннісних орієнтирів та
прищеплення найкращих людських якостей
та етичних норм.
Ключові слова: духовне відродження,
формування особистості, кодекс цінностей,
гуманістичний світогляд, дефіцит моральної
культури.
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УДК 378.147 + 811.111
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Довгорук Л.П.
Новгород – Сіверське медичне училище
Abstract. The article substantiates the importance of the successful organization of students'
self –guided work in English, which elevates the effectiveness of students' cognitive work, gives
students an opportunity to acquire real knowledge from different references independently and use
this knowledge in the practical activity.
The aim of the work is to prove the necessity of usage of self –guided work as an essential
part of English learning and reveal the ways of the successful organization of self – study work.
The definite materials and methods of the investigation have been used to achieve the
indicate target.
The investigation shows that self – guided work heightens students' interest and motivation
during English learning, promotes the best results of students’ activity, attracts students to creative
work, allows students to check their knowledge, abilities and skills, helps students correct their
defects and carry out the self – control.
This article reveals the teacher's methodological mastery of the definite organization of
students' self – guided work in English in a classroom and out of it, gives the certain strategies
according to the realization of this activity due to usage of different methods and forms of studies.
One can notice the definitions “self –guided work” and “self –guided educational work”,
their difference and interconnection in the organization of self – study work during the professional
preparation of a health care worker. The paper describes the methods of activation of students'
cognitive and speech activity during self – guided work and the strategies of the effective
organization in learning English for professional purpose.
The article shows how students can overcome difficulties during reading English original
professional literature due to self – study work.
The article contains the complex of the exercises which are divided into two groups. They
develop the cognitive possibility of students and help control their educational activity.
The paper argues that self – guided work is a basic part of the educational process during
English learning and its organization requires from a teacher the valuable and serious preparation
according to all demands and recommendations.
Key words: self –guided work, self – guided educational work, organization, educational
process, the English language.
викладач – керувати їхньою самостійною
Актуальність проблеми полягає в
роботою. Між тим, у навчальних закладах
тому,
що
відповідна
організація
не часто можна бачити самостійну роботу,
самостійної навчальної роботи є одним з
яка б була спрямована на формування
найдоступніших і перевірених практикою
прийомів
пізнавальної
діяльності,
шляхів підвищення ефективності заняття,
студентів мало навчають способам і
активізації
пізнавальної
діяльності
прийомам самостійної роботи. У сучасних
студентів; вона займає особливе місце,
умовах,
коли
кількість
годин
на
тому що студент набуває знань тільки в
самостійну роботу з вивчення англійської
процесі особистої самостійної навчальної
мови збільшується, відповідна організація
діяльності. Передові педагоги завжди
самостійної
навчальної
діяльності
вважали, що на занятті студенти повинні
працювати по можливості самостійно, а
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студентів у вищих медичних навчальних
закладах набуває ще більшого значення.
Мета дослідження – розкрити
необхідність використання самостійної
роботи як невід’ємної частини вивчення
англійської мови; обґрунтувати основні
умови ефективної організації самостійної
роботи з англійської мови для студентів
вищих навчальних закладів.
Матеріали та методи.
• опрацювання науково – теоретичної
та психолого – педагогічної літератури;
• педагогічне спостереження;
• узагальнення;
Результати та їх обговорення.
Самостійна робота студентів – це єдина
комплексна систему засобів та прийомів,
що поєднує різні види аудиторної та
позааудиторної роботи. Досвід роботи
викладачів англійської мови в нашому
училищі показує, що на сьогодні
самостійна робота студентів сприяє
підвищенню
інтересу
до
вивчення
дисципліни та результативності праці.
Самостійна робота - це не тільки
виконання домашнього завдання; це і
самостійна робота в аудиторії під
керівництвом викладача та організація
самостійної
навчальної
діяльності
студента
поза
аудиторією.
За
І.
Харламовим, самостійна робота - це
активна навчально - пізнавальна діяльність
молодих
людей,
яка
проводиться
індивідуально чи у групах, на аудиторних
заняттях або вдома, за завданням
викладача та за його методичними
вказівками, але без його безпосередньої
участі. У цьому значенні вона охоплює
різні форми й методи навчання (окрім
методів усного викладу матеріалу, коли
домінуючою діяльністю суб'єктів навчання
є сприйняття на слух мови викладача) [6,
с. 214].
Плануючи
самостійну
роботу
студента, викладач зобов’язаний створити
відповідні умови для її виконання. Для
цього
потрібен
підвищений
рівень
мотивації виконання тієї чи іншої роботи,
чітке визначення зв’язку цих робіт із
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майбутньою практичною діяльністю, тому
що студенти засвоюють лише те, чого
хочуть навчитися. Методичне мистецтво
викладача полягає в умінні правильно
організувати навчальний процес як в
аудиторії, так і поза нею. Першочергове
значення в даному мистецтві надається
свідомо – практичному принципу, який
допомагає студентам добре усвідомлювати
зміст поданих завдань та набути
необхідних навичок та вмінь. [5, с. 12-13]
Життям доведено, що тільки ті
знання, які студент здобув самостійно,
завдяки власному досвіду, думці і дії,
будуть насправді міцні. В процесі
викладання
навчального
матеріалу
засвоюється 15 відсотків інформації, що
сприймається на слух, 65 відсотків - слух і
зір.
Якщо
навчальний
матеріал
опрацьовується власноручно, самостійно
виконується завдання від його постановки
до аналізу отриманих результатів, то
засвоюється не менше 90 відсотків
інформації.
Саме тому необхідно здійснити
перехід від передачі інформації до
керівництва
навчально-пізнавальною
діяльністю, формування у студентів
навиків самостійної творчої роботи.
Самостійна робота студентів повинна
стати основою освіти, важливою частиною
процесу підготовки фахівців.
Викладачі англійської мови нашого
училища розділяють думку тих науковців,
які розрізняють поняття "самостійна
робота" та "самостійна учбова діяльність"
з іноземної мови. Самостійна учбова
діяльність - це аудиторна та позааудиторна
діяльність студента, яка переводить рівень
його мовленнєвих навичок на більш
високу ступінь. Самостійна робота з
іноземної мови є необхідним підготовчим
етапом, фундаментом для самостійної
діяльності і являє собою процес
оволодіння студентом операціями та діями
з мовленнєвими одиницями. Самостійна
робота з іноземної мови має учбову мету, а
самостійна
учбова
діяльність
-
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комунікативну. Ми вважаємо за потрібне
враховувати це при організації самостійної
роботи під час професійної підготовки
майбутнього медичного працівника.
Етап
самостійної
роботи
з
англійської мови передбачає самостійне
виконання вправ, метою яких є набуття
автоматизму у використанні учбового
матеріалу лексичного, граматичного або
фонетичного характеру та розвиток
навичок мовлення. Оскільки самостійна
учбова діяльність являє собою реалізацію
потреби в мовленнєвому спілкуванні, на
даному етапі можна використати методи,
які направлені на активізацію пізнавальної
та мовленнєвої діяльності. Серед них
найефективнішими є:
1.
Метод проектного навчання.
2.
Проблемно-пошукові методи.
3.
Методи колективної розумової
діяльності.
4.
Методи застосування нових
технологій у навчанні. [2]
На нашу думку, доцільно поєднувати
самостійну роботу з самостійною учбовою
діяльністю, але питома вага самостійної
роботи повинна зменшуватись на користь
самостійної учбової діяльності.
Таким чином, умовами успішної
організації самостійної роботи при
вивченні англійської мови як фахової
дисципліни є:
1.
Чітке визначення науково
обґрунтованих обсягів навчальних завдань
для самостійної роботи в межах кожного
модулю.
2.
Чітка організація самостійної
роботи
з
поєднанням
завдань
репродуктивного та творчого характеру.
3.
Врахування
особливостей
самостійної роботи студентів залежно від
етапу вивчення іноземної мови.
Вміння
читати
оригінальну
професійно
спрямовану
літературу
англійською мовою є одним з основних
завдань навчання мови у ВНЗ. Але
оволодіти таким умінням є досить
складно, оскільки це супроводжується
подоланням
багатьох
труднощів,

пов'язаних з обмеженим запасом словника
студентів, недосконалими знаннями ними
граматичних явищ, притаманних науковій
літературі, наприклад, медичній, а також
ще недостатніми знаннями свого фаху, що
ускладнює процес розуміння інформації
тексту. Тому, враховуючи названі вище
причини, викладачеві необхідно так
побудувати
навчальну
діяльність
студентів, щоб якомога ефективніше
подолати ці труднощі і підготувати їх до
читання фахової літератури, що могло б
приносити, перш за все, користь, а також
задоволення від того, що вони роблять. У
цьому плані великого значення набуває
самостійна робота студентів як на
практичних
заняттях,
так
і
в
позааудиторний час, бо вона дає їм змогу
безпосередньо долучитися до навчально пізнавальної
діяльності,
розвивати
мислення, виявити недоліки та перевірити
свої навички, вміння і знання, по-своєму
спланувати свою роботу не тільки в плані
часу, але й творчості, звернути увагу на те,
що саме викликає найбільші труднощі,
здійснити
самоконтроль,
виховувати
відповідальність і, врешті решт, отримати
задоволення від того, що кінцевий
результат досягнутий самостійно.
Хоча ця робота може виконуватися
кожним студентом індивідуально, парами
чи маленькими групами, вона не може
здійснюватися спонтанно, раптово, але
повинна плануватися викладачем, тобто
викладачеві
необхідно
показувати
студентам, як можна самостійно робити те
чи інше завдання, як краще спланувати
свою роботу, що для цього використати.
Викладач поступово повинен підводити їх
до виконання подібних дій у майбутньому
в процесі своєї трудової діяльності, коли
це вже справді буде виконуватися
самостійно. Якщо такі заходи будуть
здійснюватися систематично, то з кожним
разом студентам буде легше виконувати ті
чи інші завдання, все менше часу та зусиль
треба буде докладати до розуміння змісту
тексту, а в кінцевому рахунку, ці вміння
залишаться в них, якщо не назавжди, то
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надовго, і в майбутньому читання не буде
викликати ніяких труднощів і неприємних
відчуттів виконання певної рутинної
роботи.
Комплекс
вправ
(засобів,
які
скеровані на управління навчальнопізнавальною
діяльністю
студентів,
розвиток їх розумових процесів, умінь і
навичок, контроль засвоєного) можна
поділити на дві групи:
1.
Лексико-граматичні вправи,
які передбачають багаторазове виконання
завдань одного типу і формують
механізми читання з безпосереднім
розумінням прочитаного; ці вправи
спрямовані на формування навичок
читання;
2.
Вправи, які мають своїм
об'єктом
зміст
наукового
тексту,
отримання фактичної інформації та її
осмислення,
а
тому
передбачають
одночасне вирішення розумових завдань
різного плану; ці вправи спрямовані на
формування вмінь читання.
Вправи першої групи можуть бути
перед текстовими і не пов'язаними зі
змістом тексту, хоча повинні містити
лексику та граматичні явища, які
зустрічаються в тексті та які необхідно
опрацювати, що сприятиме розумінню
тексту під час його читання. Якщо вправи
супроводжуються чітко сформульованими
завданнями, інструкціями та поясненнями,
то їх можна запропонувати виконати
самостійно в аудиторії чи під час
самостійної роботи. Такі вправи варто
забезпечити ключами для самоконтролю. І
не варто боятися того, що студенти
скористаються ними без самостійного
виконання завдань. Якщо вони будуть
зацікавлені в кінцевому результаті,
мотивація навчання мови буде високою,
то, безумовно, будуть виконувати все
самостійно.
На
наш
погляд,
результативними є, наприклад, граматичні
вправи, які в завданні, крім прикладу чи
моделі, містять короткий теоретичний
виклад граматичного явища. Наприклад:
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Утворіть
ступені
порівняння
прикметників.
Пам'ятайте,
що
односкладові прикметники та двоскладові
прикметники, які закінчуються на -у, -ег, le, -ow, утворюють вищий ступінь за
допомогою закінчення -ег, найвищий
ступінь за допомогою закінчення –est та
означеного артикля the. Усі багатоскладові
прикметники та двоскладові прикметники,
які не мають вказані закінчення, і мають
наголос на першому складі, утворюють
вищий ступінь за допомогою слова more, і
найвищий ступінь за допомогою слова
most та означеного артикля the. Деякі
прикметники
утворюють
ступені
порівняння не за загальними правилами:
good - better - (the) best; bad - worse - (the)
worst; little less - (the) least; many/much more (the) most; far - farther (further) - (the)
farthest (furthest). [3; 1, с.147 -148].
До передтекстових лексичних вправ,
на наш погляд, варто було б включати
вправи на вимову з транскрипцією або
завдання перевірити вимову в словнику;
вправи на словотворення - визначення
частин
мови
за
словотворчими
елементами, утворення слів за допомогою
різних способів словотворення (ми
надаємо особливу увагу таким вправам,
оскільки вважаємо їх корисними для
поповнення словникового запасу, а також
вільного орієнтування в реченні); вправи
на синоніми, антоніми; визначення
значення слова за його дефініцією;
переклад
інтернаціональних
слів;
поєднання слів англійською мовою з їх
українськими еквівалентами; завдання, які
вимагають використання двомовних або
англо-англійських тлумачних словників.
Лексико-граматичні вправи також корисно
давати і після читання тексту, тому що
вони дають можливість ще раз зупинитися
на тому чи іншому граматичному явищі,
яке може викликати певні труднощі, або
відпрацьовувати вживання лексики, що
корисно як для читання наступного тексту,
так і для усного мовлення, якщо в цьому є
потреба. Такі вправи також можна
запропонувати виконати самостійно і
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розробити до них ключі. Вправи можна
пропонувати робити як письмово, так і
усно або і так, і так, щоб мати змогу
залучати різні види пам'яті: і зорову, і
слухову, і моторну. Кожна людина має
свої особливості і може вирішити сама,
яким чином їй краще виконати завдання,
якщо
немає
спеціальної
вказівки
викладача.
Друга група вправ відноситься до
післятекстових, оскільки має на меті зміст,
інформацію прочитаного наукового тексту
з фаху. Такі вправи носять творчий
характер і спрямовані не стільки на
розвиток пам'яті, скільки мислення,
розумових здібностей, логіки. Ці вправи
можуть містити завдання:
1.
що контролюють розуміння
змісту матеріалу, викладеного в тексті,
розвивають уміння визначити основну і
додаткову
інформацію
(наприклад,
визначити, які речення відповідають
змістові тексту, а які ні; найдіть речення, в
яких закладена основна думка тексту чи
абзацу; найдіть речення, в яких говориться
про певні факти; поєднайте початок і
кінець речень; поєднайте питання та
відповідь тощо);
2.
що
виявляють
логікокомпозиційні зв'язки в тексті, причиннонаслідкові відношення між явищами, які
описуються в тексті (наприклад, складіть
план тексту; визначити ключове слово,
фразу, речення в абзаці; перекажіть зміст,
використовуючи ключові слова, фрази,
речення; напишіть речення, що стосуються
тексту, в їх логічній послідовності;
виправите анотацію (резюме) до тексту
тощо);
3.
що
сприяють
розвитку
вміння висловлювати власні судження,
своє ставлення до прочитаного, давати
оцінку
(наприклад,
висловіть
своє
ставлення до тієї чи іншої думки, явища,
твердження в тексті; яку додаткову
інформацію можна використати на основі
знань з інших предметів, щоб підтвердити
чи спростувати певну думку, твердження в
тексті; дайте власне визначення певного

явища тощо).
Таким
чином,
запропонований
комплекс вправ над текстами з фаху
спрямовані на формування навичок
читання (передтекстові вправи), а також
на
формування
вмінь
читання
(післятекстові вправи). Вони сприяють
організації та управлінню самостійною
роботою студентів, а також формуванню
їх умінь і навичок у цьому виді
мовленнєвої діяльності. [3]
З метою контролю самостійної
роботи студента використовуються різні
форми: письмові роботи, програмований
контроль, тестовий контроль тощо.
Особливого
значення
при
забезпеченні
самостійної
роботи
з
англійської мови для студентів набуває
застосування технічних засобів інформації
та мережі Інтернет, які сприяють
інтенсифікації
та
раціоналізації
навчального процесу, формуванню вмінь і
навичок студентів, більш глибокому
засвоєнню ними навчального матеріалу.
Наприклад, завдяки вибору відповідного
режиму роботи, студенти отримують
можливість навчатися у зручний для них
час та концентрувати увагу на тих
аспектах вивчення англійської мови, які
потребують додаткового опрацювання. [4]
Для забезпечення самостійної роботи
викладачі англійської мови нашого
училища мають:
1.
методичні рекомендації для
організації поза аудиторної самостійної
роботи студентів;
2.
методичні розробки тем;
3.
розроблені
контрольні
запитання та тестові завдання.
Планування самостійної роботи
студента, чіткі рекомендації, наявність
методичних розробок, сприяє кращому
засвоєнню матеріалу студентами.
Висновки
та
перспективи
подальших
досліджень.
Самостійна
робота
студентів
є
обов’язковою
складовою
частиною
навчального
процесу. Найбільш вагомим результатом
цього виду діяльності є підвищення рівня
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знань
студентів,
поліпшення
їх
професійної
підготовки,
вміння
самостійно мислити та приймати рішення.
Сучасний викладач повинен не тільки
надавати студентам – медикам вищих
навчальних закладів ґрунтовного багажу
знань, але й прищеплювати їм навички
самостійної
роботи,
яка
сприяє

поглибленню й розширенню знань,
пробудженню інтересу до пізнавальної
діяльності,
оволодінню
прийомами
пізнання та розвитку пізнавальних
здібностей, набуттю навичок навчальної,
наукової та професійної діяльності тощо.
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ЯЗЫКУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ МЕДИЦИНСКИХ
ЗАВЕДЕНИЙ

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ
РОБОТИ З
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ
МЕДИЧНИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
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училище

Довгорук Л.П.
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Статья
обосновывает
важность
успешной организации самостоятельной
обучающей
работы
студентов
по
английскому языку, которая повышает
эффективность
познавательной
деятельности
студентов,
позволяет
студентам
получать
знания
самостоятельно,
используя
разные
источники, и уметь применять эти знания
на практике.

Стаття
обґрунтовує
важливість
успішної організації самостійної навчальної
роботи студентів з англійської мови, яка
підвищує
ефективність
пізнавальної
діяльності студентів, дозволяє студентам
одержувати знання самостійно з різних
джерел та вміти застосовувати їх на
практиці.
Метою даної роботи є доведення
необхідності використання самостійної
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Цель
данной
работы
доказать
необходимость
использования
самостоятельной
работы
как
неотъемлемого
компонента
изучения
английского языка, раскрыть условия
успешной организации самостоятельной
работы.
Для достижения поставленной цели
были использованы определенные материалы
и методы исследования.
Исследования
доказывают,
что
самостоятельная
работа
повышает
интерес и мотивацию у студентов к
изучению данной дисциплины, улучшает
результаты
деятельности
студентов,
привлекает студентов к творчеству,
позволяет студентам проверить свои
знания, умения и навыки, исправить
недостатки и совершать самоконтроль.
Указанная
статья
раскрывает
методическое искусство преподавателя
относительно
соответствующей
организации самостоятельной обучающей
деятельности студентов по английскому
языку в аудитории и за ее пределами,
описывает
определенные
условия
осуществления этой деятельности с
помощью использования различных методов
и форм обучения.
Работа
описывает
понятия
“самостоятельная
работа”
и
“самостоятельная
обучающая
деятельность”относительно иностранного
языка, раскрывает их разницу и отмечает
взаимосвязь этих понятий при организации
самостоятельной
работы
во
время
профессиональной подготовки будущего
медицинского работника. Отображает
методы активизации познавательной и
речевой деятельности студентов во время
самостоятельной учебной деятельности и
условия
эффективной
организации
самостоятельной работы при изучении
английского
языка
как
специальной
дисциплины.
Статья
указывает
на
пользу
самостоятельной работы при преодолении
студентами трудностей во время чтения
оригинальной профессионально направленной

роботи як невід’ємної частини вивчення
англійської мови, розкриття умов успішної
організації самостійної роботи.
Для досягнення поставленої мети були
використані певні матеріали та методи
дослідження.
Дослідження доводять, що самостійна
робота підвищує інтерес та мотивацію в
студентів до вивчення даної дисципліни,
сприяє кращій результативності діяльності;
залучає студентів до творчості, дозволяє
перевірити свої знання, вміння та навички,
виправити недоліки та
здійснювати
самоконтроль.
Вказана стаття розкриває методичне
мистецтво викладача щодо відповідної
організації
самостійної
навчальної
діяльності студентів з англійської мови в
аудиторії та поза нею, подає певні умови для
здійснення цієї діяльності за допомогою
використання різноманітних методів та
форм навчання.
Дана
робота
описує
поняття
“самостійна робота”
та “самостійна
учбова діяльність” з іноземної мови,
розкриває їх різницю, зазначає взаємозв’язок
цих понять при організації самостійної
роботи під час професійної підготовки
майбутнього
медичного
працівника;
висвітлює методи активізації пізнавальної
та мовленнєвої діяльності студентів під час
самостійної учбової діяльності та умови
ефективної організації самостійної роботи
при вивченні англійської мови як фахової
дисципліни.
Стаття
вказує
на
користь
самостійної
роботи
при
подоланні
труднощів у студентів під час читання
оригінальної
професійно
спрямованої
літератури англійською мовою.
В роботі подано комплекс вправ, які
поділяються на дві групи.Вони сприяють
розвитку
пізнавальних
можливостей
студентів та скеровані на управління
навчальною діяльністю студентів.
Стаття аргументує, що самостійна
робота студентів є основною частиною
навчального процесу в ході вивчення
англійської мови і її організація вимагає від
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литературы на английском языке.
В работе указан комплекс упражнений.
Упражнения поделены на две группы и
благоприятствуют
развитию
познавательных возможностей студентов и
направлены на управление обучающей
деятельности.
Статья
аргументирует,
что
самостоятельная
работа
студентов
является основной частью обучающего
процесса в ходе изучения английского языка и
ее организация требует от преподавателя
полноценной и основательной подготовки с
учетом всех требований и рекомендаций.
Ключевые слова: самостоятельная
работа,
самостоятельная
обучающая
деятельность, организация,
учебный
процесс, английский язык.
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викладача повноцінної та ґрунтовної
підготовки з врахуванням всіх вимог та
рекомендацій.
Ключові слова: самостійна робота,
самостійна
учбова
діяльність,
організація,навчальний процес, англійська
мова.
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УДК 81.282
МОВНЕ І НАЦІОНАЛЬНЕ ПИТАННЯ В УКРАЇНІ: РЕТРОСПЕКТИВА І
РЕАЛІЇ
Місяць Н.К.
Житомирський державний університет імені Івана Франка
The article highlights the ties of linguistic and national issues, as well as the importance of
national narrative for the country’s freedom and independence, for its liberation from imperialistic
encroachments. The author provides a census-based retrospective view of Ukraine’s ethnic
composition and outlines ways of solving language problems.
Key words: language issue, national narrative, census, ethnic composition.
малими накладами друкуються українські
Постановка
проблеми
та
актуальність
дослідження.
Минула
книжки,
на
телебаченні
панує
чверть століття з часу проголошення
російськомовна продукція, громадський
незалежності України, та до цього часу
простір в маршрутках і автобусах
значна кількість громадян України не
заполонив російський шансон тощо.
прагне звільнитися від мовного полону.
Небувалий сплеск патріотизму й
Чимало депутатів Парламенту України,
героїзму,
у
тому
числі
серед
представляючи законодавчу гілку влади,
російськомовних українців, що був
продовжують говорити мовою іншої
викликаний військовою агресією Росії
країни. Не переймаються чистотою мови
проти України, якимось дивним чином
працівники
правоохоронних
органів,
уживається в суспільстві з байдужістю до
місцевого самоврядування, транспорту,
рідної мови. Не може не вражати те, що
сфери послуг. Багатьом працівникам
піднявшись на захист України, українці не
телебачення та радіо, ведучім програм,
стали на захист української мови. Такий
акторам можна справедливо дорікати тим,
стан вчені назвали «мовним парадоксом
що вони не підвищують рівня володіння
українців» [1, с. 12]. Мовне питання
українською мовою, не дбають про її
залишається актуальним для українського
правильність і виразність. Так, у їхньому
суспільства.
Воно
спекулятивно
усному
українському
мовленні
розкручується
сепаратистами
і
спостерігається
оглушення
кінцевого
російськими ЗМІ на сході України (захист
дзвінкого
приголосного,
акання
російськомовного населення).
(наприклад: смак фрукті [ф], б[а]гат[а] з
Мета статті – висвітлити зв'язок
них, вони с[а]ромляться). Це фонетичні
мовного та національного питання, а також
особливості
російської
мови,
які
важливість національного нарративу для
спотворюють
українське
мовлення,
свободи і незалежності країни, для
позбавляють
його
характерних
звільнення від імперських зазіхань,
українських ознак. Сьогодні українська
розглянути ретроспективу національного
мова потерпає від засмічення на
складу України на матеріалі переписів
лексичному
рівні
(наприклад,
не
населення, намітити шляхи вирішення
спиратися: хрупке скло (замість крихке),
мовного питання.
вони приймали участь у змаганнях
Виклад
основного
матеріалу.
(замість брали участь), виготовлення
Мовне питання об’єктивно виходить за
мебелі
(замість
меблів),
більше
межі мовознавства. Це сфера ідеології,
шестидесяти осіб (замість шістдесяти) та
філософії, політики, зокрема національноінш. Суспільство не отримує українського
мовної політики. Свобода мовознавчих
продукту від національного кінематографа,
наук від політики ілюзорна, ці науки
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завжди заангажовані, адже контроль за
функціонуванням мови – неодмінна
складова частина системи поневолення.
Вчені відмічають, що «…гуманітарні
дослідження колонізатора завжди … є
засобом
контролю
колоніального
дискурсу» [2, с. 34]. Усі прояви такого
контролю пов’язані з нарративом (від англ.
narrare – вербальний акт, тобто виклад,
розповідь, проговорювання), який складає
підґрунтя
національного
буття.
Не
випадково німецький філософ Мартин
Гайдаггер визначає мову як дім буття
людини (відповідно, національна мова – це
дім буття нації).
Національна мова, її здатність
створювати
нарратив
(розповідати)
надзвичайно важлива для нації та її
культури. У нарративі проговорюються усі
питання, що пов’язані з землею,
територією, країною: заселення, видобуток
копалин, обробка, утримання, планування
її майбутнього тощо (саме за це завжди
воює імперіалізм). У випадку поневолення
народу, програшу, так би мовити, на
фізичному рівні, у нарративі мова здатна
створити
феномен
метафізичної
незалежності, що зрештою стверджує
нескореність
народу.
Ось
чому
поневолювачі
завжди
контролюють
розвиток національних мов, що свідчить
про імперські зазіхання на культуру нації,
негативно впливає на її розвиток [3, с. 13].
Досліджуючи історію Росії, польські
вчені відзначають її імперські зазіхання на
територію інших народів: «… у міру
експансії Московії та держави, яка стала її
наступницею, – тобто росийской империи,
– такі території, як Дагестан, Естонія,
Україна або Татарстан почали називати
«Росією» всупереч їхнім демографічним та
історичним реаліям» [4, с. 41 ]. Одначе
надзвичайно важливим є те, що у
нарративах підкорені народи ніколи не
позиціонували себе росіянами. Так,
українські літературознавці зазначають,
що «… українець презентував себе як
житель російської імперії в царський
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період або радянська людина в радянські
часи, але не як росіянин» [5, с. 11].
Прикладів імперського ставлення
Росії до української мови, перешкоджання
формуванню українських нарративів в
історії чимало. Це численні документи, що
були відкрито скеровані на утиски та
заборону української мови (укази царя
Михайла, Петра І, Катерини П, Емський
указ Олександра П, Валуєвський циркуляр
тощо), а також радянські партійні та
урядові постанови, що містили оманливі і
брехливі гасла на кшталт «одна колиска, з
якої вийшли», «народи-брати», «спільна
історична доля». Не на словах, а в
реальності позиція Росії стосовно України
втілюється за схемою: «ми визнаємо вашу
незалежність тільки тоді, коли її
схвалюємо,
і
настільки,
наскільки
дозволяємо», що цілком вкладається в
імперські схеми [3, с. 21]. Вчені
зазначають, що після розпаду СРСР
імперські наміри і дії Росії нікуди не
зникли, вона продовжує їх реалізовувати
шляхом
політичного, економічного і
культурного тиску на пострадянські країни
[5, с. 10 – 11 ]. Найбільш жорстко цей тиск
проявився у 2014 році, коли він
перетворився на військову агресію Росії
під гаслом захисту російського населення
Криму і Донбасу.
Питання місця і ролі росіян у складі
населення України має довгу історію. Як і
переважна більшість сучасних держав
світу, Україна – це поліетнічна держава. ЇЇ
багатонаціональний склад формувався
протягом тривалого часу. Зокрема,
проживання росіян на теренах України
сягає глибини століть. Умовним його
початком можна вважати ХУП століття на
північному сході (Переяславська рада 1654
року, приєднання України до Росії
Богданом Хмельницьким) та ХУШ
століття на півдні України.
Матеріали
переписів
населення
містять
об’єктивні
свідчення
про
проживання росіян на українських землях.
З огляду на те, що переписи населення
завжди для будь-якої влади були
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важливими не тільки тому, що показували
кількість наявного населення, але й тому,
що характеризували його за соціальними,
національними, релігійними, та іншими
ознаками, в багатьох країнах вони
проводяться регулярно (за встановленою
практикою і згідно з рекомендаціями
Організації Об’єднаних Націй раз на
десять років). ООН визнає переписи
населення
унікальним
джерелом
соціально-демографічних
даних,
які
дозволяють
отримати
найдетальнішу
інформацію
щодо
різноманітних
характеристик
населення
на
міжнародному, загальнодержавному та
регіональному рівнях.
Усього на теренах України було
проведено 13 переписів населення: один за
часів Російської імперії та дванадцять за
радянських часів. Перший повноцінний
перепис населення на території України
відбувся в 1897 році, коли вона перебувала
у складі Російської імперії. Цей перепис
враховував абсолютну кількість населення

з
розподілом
за
віросповіданням,
верствами, статтю, віком, сімейним
станом, проте не за національним складом.
Перепис українців, що мешкали на
території
Австро-Угорської
імперії,
проходив у 1900 році.
Перепис 1923 року охоплював тільки
міста, він засвідчив, що у міському
населенні України було 2 196 247
українців і 1 354 286 росіян (як бачимо,
українці переважають). У 1926 році
Всесоюзний перепис зафіксував, що в
Україні проживало 23 218 860 українців та
2 677 166 росіян (українці переважають).
Другий Всесоюзний перепис 1937 року
показав, що в УРСР з 28 387,6 тис.
населення українці складали 76,5%,
росіяни 13,5% (українці переважають).
Дані наступних переписів населення
в СРСР (1939 – 1989 рр.) засвідчували, що
кількість росіян і українців постійно
збільшувалась, у тому числі на теренах
України як частини СРСР.
Таблиця 1.

Національність

Дані переписів населенні в СРСР у 1939 – 1989 рр.
Рік перепису
1939
1959
1970
1979

1989

Росіяни

99 591 520

114 113 579

129 015 140

137 397 089

145 155 489

Українці

28 111 007

37 252 930

40 753 246

42 347 387

44 186 006

Варто зазначити, що переписи не
показували, за рахунок чого відбувалось це
збільшення. В Україні кількість українців
збільшувалась за рахунок народжуваності,
а от зростання кількості росіян відбувалось
як за рахунок переїзду в Україну етнічних
росіян (прошарок партійних та радянських
керівників, військових, які напередодні
відставки обирали Україну як комфортне
місце для проживання, фахівців певних
галузей тощо), так і за рахунок того, що
чимала кількість представників інших
національностей записувалась росіянами,
зокрема українці та поляки. Це відбувалось
з різних причин, серед яких русифікація в
системі загальної освіти, побоювання

переслідувань і звинувачень у націоналізмі
тощо.
Після проголошення незалежності
України всеукраїнський перепис населення
проводився лише один раз (5 грудня 2001
року). Проте у 2010 році (з 1 по 14 грудня)
у Дергачівському районі Харківської
області відбувався пробний перепис, який
відпрацьовував
методологічні
та
організаційні
питання,
технології
автоматизованого оброблення отриманих
матеріалів для наступного перепису
населення, який планувався на 2016 рік. В
окупованому Росією Криму перепис
населення проводився з 14 по 25 жовтня
2014 року.
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За даними перепису 2001 року, в
Україні проживають представники 130
національностей і народностей, у тому
числі 37541,7 (77,8%) українців та 8334,1
(17,3%) росіян. Порівняно з попередніми
переписами (1959 – 1989 рр.) у етнічній
структурі населення України відбулися
значні зміни.
Як проказують дані таблиці 2, в
незалежній
Україні
найбільшою
чисельністю представлені українці як
титульна нація. Скоротилась абсолютна
чисельність євреїв, білорусів, поляків, що
пов’язано з міграцією та асиміляцією.

Депортовані
кримські
татари,
які
повернулись, стали п’ятою за чисельністю
етнічною групою в Україні.
Якщо в роки панування радянської
влади частка українців в усіх регіонах
України поступово зменшувалась, то в
незалежній Україні вона, за свідченням
даних перепису населення 2001 року,
збільшилась на 2 – 4%, а місцями до 5 –
6%. У 14 з 27 регіонів України частка
українців переважала 88% (нижчою вона
була на сході України, в Одеській області
та в Криму).
Таблиця 2.

Етнічні групи
Українці
Росіяни
Білоруси
Молдовани
Кримські татари
Болгари
Угорці
Румуни
Поляки
Євреї
Вірмени
Греки
Татари
Цигани
Азербайджанці
Грузини
Німці
Гагаузи
Не українці
Все населення

Зміни етнічної структури населення України
Частка етнічної групи у всьому населенні країни, %
1959
1970
1979
1989.
76,8
74,9
73,6
72,7
16,9
19,4
21,1
22,1
0,69
0,82
0,82
0,86
0,58
0,56
0,59
0,63
–
–
–
0,09
0,52
0,5
0,48
0,45
0,36
0,33
0,33
0,32
0,24
0,24
0,25
0,26
0,87
0,63
0,52
0,43
2,01
1,65
1,28
0,95
0,07
0,07
0,08
0,1
0,25
0,23
0,21
0,19
0,15
0,16
0,18
0,17
5
0,06
0,07
0,09
–
0,02
0,03
0,07
0,02
–
–
–
0,06
0,06
0,07
0,07
0,05
0,06
0,06
0,06
23,2
25,1
26,4
27,3
100
100
100
100

Такий стрибок частки українців у
складі всього населення України можна
пояснити низкою факторів:
-новою
етнічною
самоідентифікацією
(реідентифікація)
українців, які раніше записувались
росіянами;
- масовою еміграцією євреїв, росіян
та деяких інших етносів;
- асиміляцією.
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2001.
77,8
17,3
0,57
0,54
0,52
0,43
0,33
0,31
0,3
0,22
0,21
0,19
0,15
0,1
0,09
0,07
0,07
0,07
22,2
100

У
національно-мовній
політиці
багатонаціональної незалежної України
при вирішення мовного питання слід
спиратися на висновки і пропозиції
вчених, що досліджують цю проблему.
Процеси відродження української мови, її
стилістичного розвитку, утвердження в
усіх сферах життя суспільства в статусі
державної мови необхідно органічно
поєднувати з повагою до національних мов
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інших народів, що проживають в Україні.
Включення усіх верств населення в процес
повсякчасного користування українською
мовою
повинно мати еволюційний
характер (від дитячого садочка, школи,
вишу до професійної діяльності, сфери
творчості та
розваг).
Максимальна
толерантність до людей старшого віку, що
не володіють українською мовою, має
поєднуватися із беззастережною вимогою
створення україномовного культурного і
політичного простору.
Висновки.
Таким чином, тісний зв'язок мовного
і національного питань очевидний. Проте
після двадцяти п’яти років незалежності
для українського суспільства мовне
питання
залишається
актуальним
і
потребує вирішення. Вчені відмічають в
Україні явище «мовного парадоксу
українців», що проявляється у поєднанні
небувалого сплеску патріотизму й героїзму
з байдужістю до рідної мови. Мовне

питання об’єктивно виходить за межі
мовознавства,
воно
сягає
царини
національно-мовної політики. Національна
мова, створюючи національний нарратив,
надзвичайно важлива для нації та її
культури, оскільки проговорює питання,
що пов’язані з усіма сторонами життя
країни. Саме тому поневолювачі завжди
намагаються встановити контроль за
розвитком національних мов, що засвідчує
імперські зазіхання на культуру іншого
народу, його свободу і незалежність.
Вирішення мовного питання в Україні
неможливе без дотримання вимоги
користування українською мовою як
державною в
усіх сферах життя
суспільства у поєднанні з повагою до
національних мов інших народів, що
проживають в Україні, без створення
україномовного культурного і політичного
простору.
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МОВНЕ І НАЦІОНАЛЬНЕ
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РЕАЛІЇ
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Житомирський державний
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ЯЗЫКОВОЙ И НАЦИОНАЛЬНІЙ
ВОПРОСЫ В УКРАИНЕ:
РЕТРОСПЕКТИВА И
РЕАЛЬНОСТИ
Месяц Н.К.
Житомирский государственный
университет имени Ивана Франко,

У статті висвітлюється зв'язок
В статье освещается связь языкового
мовного та національного питань, а також и национального вопросов, а также
важливість національного нарративу для важность национального нарратива для
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свободи і незалежності країни, для звільнення
від імперських зазіхань. На матеріалі
переписів населення України розглядається
ретроспектива
національного
складу
України, намічаються шляхи вирішення
мовного питання.
Ключові слова: мовне питання,
національний нарратив, перепис населення,
національний склад.
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свободы и независимости страны, для
освобождения от имперских посягательств.
На материале переписей населения Украины
рассматривается
ретроспектива
национального
состава
Украины,
намечаются пути решения языкового
вопроса.
Ключевые слова: языковой вопрос,
национальный нарратив, перепись населения,
национальный состав.
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РОЛЬ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА МОВА» У ФОРМУВАННІ
СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ
ПРАЦІВНИКІВ
Самборська Н.М.
КНВЗ «Житомирський інститут медсестринства»
Житомирської обласної ради
Abstract. The article is devoted to the definition of a place of the social-communicative
competence of the future health care workers in the structure of the professional competence of the
modern medical specialists . It was determined that a nurse must possess not only professional
knowledge and skills, as well as having high moral qualities, communication skills in professional
and social interaction, strive for permanent improvement. Considering the growing trend of
humanization in education, it is proved that the humanitarian disciplines contribute to the
development of professional, highly endowed with traits inherent spiritual, harmoniously developed
personality. It is analyzed the social-communicative component of a foreign language as
humanitarian discipline on the example of English language (professional direction). It is shown
the basic task of learning foreign language as a subject, its practical and social-educative purpose
in the Medical College and Nursing Institute. It is represented the social- communicative
characteristics of some topics from the course "Foreign language (professional direction)" for
future health care workers on the example of the steering document for the specialty 5.12010102
"Nursing". It was concluded that the humanitarian disciplines contribute to the personal
development, broaden the scope of its interests and form its social-communicative competence.
Keywords: social-communicative competence, professional competence, humanities, foreign
language.
з цим великого значення набуває аналіз
Постановка проблеми. Система
професійної
підготовки
медичних
змісту професійної підготовки майбутніх
працівників має сприяти зростанню рівня
медичних
працівників
у
медичних
коледжах та інститутах медсестринства та
їх професійної компетентності, в тому
числі
й
соціально-комунікативної;
вироблення нових підходів у формуванні
сформувати єдині вимоги до рівня
соціально
–
комунікативної
компетентності медичного працівника.
професійної кваліфікації, до наповнення
Величезну роль у формуванні означеної
змісту
професійних
компетенцій
відповідно до європейських документів
компетентності відіграють гуманітарні
дисципліни. Розглянемо дану проблему на
про освіту та вітчизняного освітнього
законодавства.
Водночас
ситуація
прикладі навчальної дисципліни «Іноземна
ускладнюється тим, що фактично кожен
мова (за професійним спрямуванням)».
фах вимагає оновлення знань та інформації
Мета. Обґрунтувати важливість
викладання
навчальної
дисципліни
кожні 5-6 років, тоді як кілька десятиліть
тому таке оновлення мало відбуватися
«Іноземна мова» у медичних коледжах та
інститутах
медсестринства
для
протягом 20-30 років. Оцінювання стану
формування
соціально-комунікативної
підготовленості
випускників
вищих
медичних
навчальних
закладів
до
компетентності
майбутніх
медичних
професійної діяльності свідчить, що
працівників
Методи
дослідження.
Для
третина з них не демонструють бажання
працювати за спеціальністю [1.] У зв’язку
розв’язання поставленних завдань у роботі
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були застосовані методи теоретичного
дослідження
–
аналіз,
дедукція,
зіставлення.
Результати дослідження. В наші дні
гуманізація та гуманітаризація професійної
освіти
стає
важливою
ланкою
у
формуванні фахівця, особливо медичного
профілю.
Принциповим
у
процесі
професійної підготовки стає не стільки
придбання спеціальних знань, скільки
формування особистісних якостей людини.
Медична сестра для сучасної системи
охорони здоров’я – це фахівець, який
володіє навичками емпатії й асертивності,
завжди виявляє доброзичливість, здатність
відстоювати свої права, не порушуючи
прав інших людей, активно взаємодіє в
соціумі як громадянин і професіонал.
На велику увагу в контексті
формування
соціально-комунікативної
компетентності
студентів
медичних
коледжів та інститутів медсестринствва
заслуговує вивчення ними іноземної мови
(в
тому
числі
за
професійним
спрямуванням). Як правило, переважна
більшість студентів обирає для вивчення
англійську мову, близько 20% - німецьку,
одиниці – французьку. Тому ми здійснимо
аналіз
соціально-комунікативного
компонента
іноземної
мови
як
гуманітарної дисципліни на прикладі
англійської
мови
за
професійним
спрямуванням.
Основні завдання вивчення іноземної
мови як предмета — це розвиток
комунікативної компетенції, підґрунтям
якої є комунікативні уміння, сформовані
на основі мовленнєвих навичок і знань.
Головною метою навчання має стати не
нагромадження
знань,
а
вміння
застосовувати їх та формувати механізми
самореалізації.
Навчальна програма “Іноземна мова
(за професійним спрямуванням)” за
спеціальностями 5.12010101 “Лікувальна
справа”, 5.12010102 “Сестринська справа”,
5.12010105
“Акушерська
справа”
становить 216 год. Форма підсумкового
контролю — диференційований залік.
60

Програма
передбачає
використання
автентичних матеріалів з іноземниих
джерел і поєднання чотирьох видів
мовленнєвої
діяльності:
читання,
мовлення, письма й аудіювання.
Вивчення іноземної мови переслідує
також суто практичну мету: опанування
студентами умінь мовлення на рівні,
достатньому для здійснення іншомовного
спілкування
у
сферах
професійної
діяльності в типових ситуаціях в усній та
письмовій формах; забезпечення розвитку
навичок аналітичного читання, розуміння
та використання в професійній діяльності
іншомовних джерел з медичної тематики,
написання рефератів, анотацій іноземною
мовою.
Соціально-виховна мета вивчення
іноземної мови в медичному коледжі й
інституті медсестринства полягає у тому,
щоб формувати у студентів культуру
спілкування, прийнятну в сучасному
цивілізованому світі; ціннісні орієнтації,
почуття та емоції; позитивне ставлення до
іноземної мови, культури народу, який
розмовляє
цією
мовою;
розуміння
важливості оволодіння іноземною мовою і
потреби користування нею у професійній
діяльності; такі риси характеру, як
доброзичливість, толерантність, гуманізм,
активність, працьовитість.
Крім того, під час вивчення іноземної
мови відбувається: розвиток у студентів
умінь переносу знань та навичок у нову
ситуацію на основі здійснення проблемнопошукової
діяльності;
мовленнєвих
здібностей (фонетичного інтонаційного
слуху, мовної здогадки, імітації, логічного
викладання думок тощо); різних видів
пам’яті – слухової, й зорової, оперативної
та тривалої, уваги – довільної та
мимовільної, уяви тощо; готовності до
участі в іншомовному спілкуванні;
готовності до подальшої самоосвіти в
галузі володіння іноземною мовою.
Відомості
про
можливості
формування
соціально-комунікативної
компетентності
майбутніх
медичних
працівників
у
процесі
вивчення
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дисципліни
«Іноземна
мова
(за
професійним спрямуванням)» на прикладі
робочої програми для спеціальності

5.12010102
«Сестринська
справа»
представлено нами в таблиці 1.___.

Таблиця 1.
Соціально-комунікативний компонент окремих тем у змісті курсу «Іноземна мова (за
професійним спрямуванням)» для майбутніх медичних працівників для спеціальності
5.12010102 «Сестринська справа»
Тема для
Кваліфікаційні вимоги до студентів
Соціально-комунікативні
вивчення з
характеристики теми для
робочої
вивчення
програми курсу
Людське тіло та
оперувати
грецькими
та Вивчення теми
сприяє
його структура латинськими
терміноелементами накопиченню у студентів
медичної лексики;
термінологічної
медичної
- знати анатомічні терміни, що системи
з
метою
стосуються будови тіла людини;
подальшого використання у
- уміти розповідати про людський спілкуванні
іноземною
організм як складну анатомічну будову
мовою на професійні теми.
Тканини та їх
знати
визначення
поняття Вивчення
теми
дає
можливість
розвивати
класифікація.
тканини, класифікації тканин;
- робити власні висновки про вміння
студентів
Органи та
системи
структуру органів та систем органів, створювати зв’язні тексти
органів.
порожнин тіла;
іноземною
мовою,
Порожнини
- підготувати повідомлення про аналізувати
іншомовні
тіла.
патологічні зміни у структурі тканини, тексти та робити власні
Доброякісні та які є причиною виникнення доброякісних висновки з прочитаної й
злоякісні
і злоякісних пухлин;
почутої
іншомовної
пухлини
перекладати
іншомовну інформації.
інформацію стосовно ризику виникнення
ракових захворювань серед різних верств
населення в Україні і за кордоном
М’язова
оволодіти
професійно Вивчення
теми
сприяє
система. М’язи орієнтованим
лексико-граматичним подальшому накопиченню й
та їх
матеріалом з теми;
розвитку
іншомовного
характеристика.
- уміти написати анотацію до статті тезаурусу
у
студентів,
Захворювання
розвитку
вміння
про м’язову систему;
м’язової
оперувати
грецькими
та формулювати свої думки з
системи
латинськими терміноелементами, які професійної
тематики
входять до складу більшості анатомічних англійською
мовою,
термінів;
формулювати відповіді на
- відповідати на запитання щодо запитання
англійською
змісту текстів;
мовою і процесі діалогу.
- розповідати про особливості
будови м’язової системи.
розповідати
про
основні
захворювання м’язової системи
Серцевооволодіти
професійно Вивчення
цієї
теми
судинна
орієнтованим
лексико-граматичним допомагає
студентам
система. Склад матеріалом з теми;
сформувати
вміння
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крові, серце,
судини

Хвороби
ендокринної
системи. Діабет

уміти
узагальнювати,
систематизувати
та
порівнювати
отриману інформацію;
оперування
грецькими
та
латинськими терміноелементами, які
входять до складу більшості анатомічних
термінів;
- розповідати про будову серцевосудинної системи, склад крові
-робити
адекватний
переклад
професійно орієнтованих іншомовних
джерел,
-визначати
найважливішу
інформацію;
- аналізувати профілактичні заходи
щодо
запобігання
виникнення
гормонального дисбалансу;
- уміти ставити та відповідати на
запитання щодо змісту текстів

Висновки.
Таким
чином,
формування
соціально-комунікативної
компетентності є невід’ємною складовою
професійної
підготовки
майбутніх
медичних працівників і саме гуманітарні
дисципліни
сприяють
всебічному
зростанню особистості , розширюють коло
її інтересів, розвивають такі риси

будувати зв’язні тексти
англійською
мовою
на
професійну
тематику,
оперувати грецькими та
латинськими термінами в
діалозі англійською мовою
тощо.
Вивчення
цієї
теми
уможливлює
формування
навичок якісного перекладу
з
англійської
мови,
постановки
питань
і
якісного
формулювання
відповідей в діалогічній
співпраці
з
іншими
студентами.

характеру,
як
доброзичливість,
толерантність,
гуманізм,
активність,
працьовитість.
В даному контексті
навчальна дисципліна «Іноземна мова»
набуває величезного значення, а саме стає
одним із компонентів у підготовці
кваліфікованого
спеціаліста.
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Стаття присвячена визначенню місця
Статья посвящена определению места
соціально-комунікативної компетентності социально-коммуникативной
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майбутнього медичного працівника у
структурі професійної компетентності
сучасного фахівця медичного профілю.
Визначено, що медична сестра має володіти
не лише професійними знаннями і уміннями, а
також мати високі моральні якості,
володіти комунікативними навичками в
професійному і соціальному спілкуванні,
прагнути постійного самовдосконалення.
Здійснено аналіз соціально-комунікативного
компонента іноземної мови як гуманітарної
дисципліни на прикладі англійської мови за
професійним
спрямуванням.
Показано
основні завдання вивчення іноземної мови як
предмета, її практичну і соціально-виховну
мету в медичному коледжі й інституті
медсестринства. Представлено соціальнокомунікативні характеристики окремих тем
для вивчення у змісті курсу «Іноземна мова
(за
професійним
спрямуванням)»
для
майбутніх медичних працівників на прикладі
робочої
програми
для
спеціальності
5.12010102 «Сестринська справа». Зроблено
висновок, що саме гуманітарні дисципліни
допомагають
всебічному
розвитку
особистості, розширюють коло її інтересів і
сприяють
формуванню
соціальнокомунікативної компетентності.
Ключові
слова:
соціальнокомунікативна компетентність, професійна
компетентність, гуманітарні дисципліни,
іноземна мова

компетентности будущего медицинского
работника в структуре профессиональной
компетентности современного специалиста
медицинского профиля. Определено, что
медицинская сестра должен обладать не
только профессиональными знаниями и
умениями, а также иметь коммуникативные
навыки в профессиональном и социальном
общении. Проведен анализ социальнокоммуникативного
компонента
иностранного языка, как гуманитарной
дисциплины на примере английского языка
профессионального направления. Показаны
основные задачи изучения иностранного
языка как предмета, его практическую и
социально-воспитательную
цель
в
медицинском
колледже.
Представлены
социально-коммуникативные
характеристики тем для изучения курса
«Иностранный язык (профессиональное
направление)» для будущих медицинских
работников на примере рабочей программы
для специальности 5.12010102 «Сестринское
дело».
Сделан
вывод,
что
именно
гуманитарные
дисциплины
помогают
всестороннему
развитию
личности,
расширяют
круг
её
интересов
и
способствуют формированию социальнокоммуникативной компетентности.
Ключевые
слова:
социальнокоммуникативная
компетентность,
профессиональная
компетентность,
гуманитарные дисциплины, иностранный
язык
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УДК 377.6:371.3:614.253.52
ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ
СПЕЦІАЛІСТІВ
Цівко В. М.
КВНЗ "Житомирський інститут медсестринства"
Житомирської обласної ради
Abstract: The article analyzes the essence of interactive technologies, their forms,
classification features and main functions. It shows the role of interactive technologies in the
education of junior medical specialists.
Methods reviewed: the method of "competing groups", the method of “role plays”, the
method of "simulation games".
Keywords: interactive technologies, the method of "competing groups", the method of "role
plays", the method of "simulation games", professional skills of junior medical specialists.
Актуальність проблеми. Проблема
Саме тому особливості формування
якості професійної освіти молодших
професійних умінь майбутніх фахівців, їх
медичних спеціалістів стає все більш
технології, методи, засоби потребують
актуальною у зв’язку із зростаючими
особливої уваги в педагогічному процесі
вимогами до рівня їх підготовки.
Мета
статті
обґрунтування
Професійні вміння молодших медичних
використання інтерактивних технологій як
працівників формуються під час вивчення
фактору
підвищення
ефективності
фахових дисциплін та забезпечується
формування професійних вмінь молодших
набутими у процесі навчання знаннями,
медичних спеціалістів.
уміннями і навичками. [3, с.16] вимогами
Завдання статті – на основі
до професійних
наукових праць дослідників визначити
Поряд з завдань, пред’являється ряд
сутність інтерактивних технологій, їх
вимог до його інтелектуального розвитку;
форми, класифікаційні ознаки і основні
здатності охопити суть проблеми, бачити
функції у підготовці молодших медичних
оптимальні засоби для її вирішення. Для
спеціалістів.
цього необхідно сприяти мотивації у
Виклад
основного
матеріалу.
студентів
на
саморозвиток
та
"Виходячи з того, що традиційні методи не
самовдосконалення,
сформувати
забезпечують в повній мірі активного
професійне
мислення,
здатність
навчання студентської молоді передусім
виконувати фахові задачі на високому
тому, що за такої організації навчання
рівні. В своїх роботах Л. Нічуговська, В.
важко встановити зворотній зв'язок,
Стрєльніков, О.Листопад доводять, що
управління, контроль з боку викладача та
сьогодні
основну
увагу
необхідно
самоконтроль, для підготовки майбутніх
зосередити, у першу чергу, на змісті
фахівців
потрібно
використовувати
професійного навчання, зміні педагогічних
педагогічні технології, що активізують
методик, впровадженні активних методів
пізнавальну діяльність, творчість, та
та сучасних технологій навчання[5,9,2].
будуть сприяти самореалізації тих, хто
Незважаючи
на
значну
увагу
навчається", - стверджує О. Пометун [6, с.
дослідників до питання фахової підготовки
9]. Це можливо за таких умов: наявність
студентів ВНЗ, проблема все ще
групової роботи, взаємодія студентів між
залишається не вирішеною.
собою, з викладачем, з навчальною
інформацією.
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У
навчально-виховний
процес
сучасного
ВНЗ
наразі
активно
упроваджуються інтерактивні технології
навчання. Призначенням інтеракцій є
стимулювання
природної
активності
майбутніх
фахівців:
розумової
(інтенсивність мислення, генерування ідей,
висловлювання припущень, проектування,
моделювання,
конструювання,
дослідження, виявлення творчої уяви,
зосередженості, уваги, спостережливості,
здійснення
аналітико-синтетичних
операцій); емоційної (емоційна напруга,
переживання);
соціальної
(імітація
виконання соціальних ролей, обмін
думками,
особистісного
ставлення,
судження тощо), що спонукають студентів
до
особистісного
розвитку,
самовизначення,
персоналізації,
соціального
ототожнення,
інтеграції,
формування професійної ментальності. [4,
с.16]. Сутністю інтерактивного навчання
дослідники вважають таку організацію
навчального процесу, за якої «відбувається
постійна, активна взаємодія усіх учнів» [6,
с. 14]. Аналізуючи свої дії та дії партнерів,
учасники навчального процесу змінюють
свою модель поведінки, більш усвідомлено
засвоюють знання та вміння, тому є сенс
говорити про інтерактивні методи як засіб
покращення навчання.
Задля оптимального використання
інтерактивних технологій у формуванні
професійних вмінь молодших медичних
спеціалістів
були
враховані
їхні
класифікаційні
ознаки.
Необхідно
відмітити, що досі не було виявлено
жодної повної класифікації інтерактивних
методів навчання, а також нема чіткої межі
між
інтерактивними
та
активними
методами навчання, одні і ті ж види
можуть відносити як до активних, так і до
інтерактивних.
О. Січкарук поділяє інтерактивні
технології навчання на дві групи:
1)
інтерактивні технології,
де
основну роль відіграє педагог як керівник
міжособистісної взаємодії (лекції з
включеними
бесідами,
дискусіями;

проблемні лекції; інтерактивні семінари;
консультації; сайт-курси);
2) інтерактивні технології за участю
виключно учасників навчального процесу
(круглі столи, «мозковий штурм», групове
вирішення конкретних ситуацій (кейсметод), ділові ігри (рольові, імітаційні,
комплексні,
бізнес-симуляції),
метод
проектів, панельна вправа та ін.) [8, с. 21].
О. Пометун та Л. Пироженко
класифікують інтерактивні технології за
формами
(моделями)
навчання.
В
залежності від мети уроку та форм
організації навчальної діяльності учнів
вони виділили чотири групи інтерактивних
технологій:
кооперативне
(групове)
навчання (робота студента з викладачем чи
одногрупником сам на сам), фронтальне
навчання, навчання у грі, навчання в
дискусії [6, с.33]
Враховуючи особливості формування
професійних вмінь молодших медичних
спеціалістів оптимальною є класифікація,
запропонована А.Смолкіним. Він поділяє
інтерактивні технології на ігрові та
неігрові, а також враховує наявність
моделі (імітація процесу або професійної
діяльності) та ролей (характер спілкування
студентів). [8, с.61]
До ігрових інтерактивних технологій
навчання автор відносить:
Імітаційні
технології,
що
представлені ролевими іграми (ігри
драматизації
та
ролеві
дискусії);
навчальними діловими іграми (операційні
та
імітаційні);
навчально-ігрове
проектування; стажування; імітаційний
тренінг.
Неімітаційні, до яких відносяться
дослідницькі ділові ігри; Case-методи;
організаційно-діяльнісні
ігри
(організаційно-розумові,
моделюючі);
аналіз конкретних ситуацій (аналіз
мікроситуацій,
аналіз
ситуацийілюстрацій,
аналіз
ситуацій-проблем,
розбір
і
обговорення
конкретного
матеріалу, вивчення передового досвіду і
обмін знаннями); тренінгові методи
(тренінг сенситивності, комунікативний
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тренінг, відеотренінг). [8, с.63]
Неігрові інтерактивні технології
навчання, за класифікацією А.Смолкіна,
представлені
методами
діалогічної
взаємодії: дебати, диспути, відкриті
форуми, різні види дискусій (("Круглий
стіл", проблемна дискусія, експресдискусія, "Акваріум", "Ліберальний клуб",
текстова дискусія). [8, с.62]
Безумовно,
використання
представлених класифікацій не є жорстко
обумовлені. Не завжди можна чітко
визначити межу між окремими групами і
різновидами технологій. Природно, що всі
технології
інтерактивного
навчання
багатофункціональні
[1,
с.
19].
Найбільшого ефекту від їх застосування на
лекціях та практичних заняттях можна
домогтися
при
комплексному
використанні з урахуванням цілей і
завдань
конкретного
заняття.
Проаналізовані наукові праці дають змогу
згрупувати інтерактивні технології, що
виявились
найефективнішими
при
формуванні професійних умінь молодших
медичних спеціалістів, враховуючи цілі і
завдання конкретного заняття (табл.1). Як

бачимо, при формуванні професійних
умінь молодших медичних спеціалістів
найефективнішими
виявились
ігрові
інтерактивні технології. А саме: робота в
малих конкурентних групах, Case-метод,
аналіз
конкретних
ситуацій,
метод
рольових ігор, ділові ігри, імітаційні
тренінги.
Проаналізуємо особливості деяких з
них.
Робота в малих конкурентних групах
це така форма організації навчальної
діяльності
молодших
медичних
спеціалістів, за якої студенти працюють
над спільним завданням у малих групах.
Така робота дозволяє розвинути
творче
мислення,
провести
взаємонавчання та взаємовдосконалення
шляхом багатосторонньої комунікації,
залучити всіх учасників у процес
обговорення та обґрунтування власної
думки, розвинути вміння вести професійну
дискусію, виховати повагу до колег та
альтернативних ідей і пропозицій
Викладач при цьому спрямовує
діяльність групи своїми завданнями,
опосередковано керує роботою кожного.
Таблиця 1
Інтерактивні технології на різних етапах навчального процесу
Первинне оволодіння
Контроль знань
Формування
знаннями
(закріплення)
професійних умінь
Case - методи;
Проблемна лекція;
Проблемна дискусія;
Ролеві диспути;
Бінарна лекція;
Конкурентні групи;
Робота
в
малих
Навчальна дискусія;
"Мікрофон";
конкурентних групах;
Диспут;
Розбір
і
обговорення
Ділові ігри;
Моделюючі ігри;
конкретного матеріалу;
Операційні ділові ігри;
Аналіз
конкретних
"Мозковий штурм";
Імітаційні ділові ігри;
ситуацій;
Вирішення
ситуаційІмітаційні тренінги;
Дослідницькі ділові ігри;
проблем
Стажування з виконанням
Метод проектів;
посадової ролі;
Студенти діють окремо групами,
конкурують, шукаючи спільне правильне
незалежно одна від одної, шукаючи
рішення.
способи вирішення завдання, записуючи
За організації ігрових методів
свої варіанти вирішення завдання.
навчання
студенти
перебувають
у
Кожна
група
пропонує
свої
відмінних від традиційного навчання
результати. При цьому думка кожної групи
умовах. Майбутні молодші медичні
може співпадати або не співпадати.
спеціалісти знайомляться з правилами гри,
Відбувається дискусія, під час якої групи
обирають свої ролі та мають повну
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свободу дій у ході вирішення поставленого
викладачем
завдання.
Учасники
навчального процесу беруть на себе
відповідальність за створену проблемну
ситуацію,
прогнозування
подальшого
розвитку подій, знаходження шляхів
розв’язання проблеми, аналіз можливих
позитивних і негативних наслідків.
Імітаційні ігри вимагають від
слухачів прийняти умови, запропоновані
ситуацією, пристосуватися до них, швидко
обрати адекватний спосіб впливу на
партнерів. Завдання студентів полягає у
тому, щоб поставити себе на місце
відповідної
дійової
особи/персонажу,
прийняти її образ та за допомогою уяви
відтворити його або зімітувати відповідні
дії, задані роллю. [3, с.36]. Після
завершення певного виду імітованої
діяльності всі студенти отримують
подібний результат, але він може
відрізнятися залежно від індивідуальних
особливостей,
складу
підгрупи,
використаних інформаційних ресурсів
тощо.
Імітаційні
ігри
сприяють
формуванню у студентів умінь вирішувати
проблемні питання, критичного мислення,
розвитку уяви та співпереживання.
Обговорення отриманих результатів є
важливим етапом під час проведення
імітації.
У ході рольової гри учасники
розігрують визначену проблему або
ситуацію, що сприяє формуванню у них
умінь
знаходити
альтернативні
можливості,
критичного
мислення,
розвитку уяви та власного ставлення до
ситуації, що має велике значення в їхній
подальшій професійній діяльності. [3,
с.43]. У грі реалізуються принципи
оптимальної взаємодії учасників, завдяки
яким досягається позитивний результат у
засвоєнні знань:
1. Принцип співробітництва.
2. Принцип досягнення цілей гри.
3. Принцип керування емоційноінтелектуальним
полем,
можливість
врахувати
у
грі
особистісні
характеристики студентів - їх інтересів,

рівня навченості, а також можливості
створення і підтримки гарного настрою
учасників групи.
4. Принцип колективної взаємодії,
тобто вмінням працювати в команді.
5. Принцип керування грою, який
передбачає
вміння
викладача
імпровізувати [7, с.51].
Перевагою інтерактивних технологій
є те, що студенти в процесі навчання
засвоюють всі рівні пізнання (знання,
розуміння,
застосування,
оцінку).
Засвоєння
майбутніми
молодшими
медичними
працівниками
нового
матеріалу буде тим ефективнішим, чим
більшим буде їх залучення до навчальної
діяльності. Студенти займають активну
позицію у засвоєнні знань, зростає їх
інтерес до отримання знань. Значно
підвищується особистісна роль викладача,
котрий виступає як лідер, організатор.
Висновки
та
перспективи
подальших досліджень.
Використання
інтерактивних
технологій
навчання
дають
змогу
майбутнім
молодшим
медичним
спеціалістам максимально наблизитися до
тих ситуацій, з якими вони матимуть
справу, виконуючи свої професійні
обов’язки в майбутньому. Сприяють
підвищенню
конкурентоздатності
особистості, її професійної мобільності.
Інтерактивні технології стимулюють
природну активність майбутніх фахівців:
розумову,
емоційну,
соціальну.
Забезпечують міцність знань, розвивають
комунікабельність, відповідальність за
прийняття рішень.
Отже,
інтерактивні
технології
навчання
підвищують
ефективність
формування професійних умінь молодших
медичних спеціалістів.
Водночас,
аналіз
сутності
інтерактивних технологій, їх форми,
класифікаційні ознаки і основні функції у
професійній
підготовці
майбутніх
молодших медичних спеціалістів потребує
визначення оптимальних педагогічних
умов застосування цих інновацій у процес
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професійної

підготовки

майбутніх

фахівців.
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ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ'Я
УДК 617.7
ВІКОВА МАКУЛОДИСТРОФІЯ: ЕТІОПАТОГЕНЕЗ, КЛІНІКА,
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ
Білоус В.Й.
КУ Житомирська міська лікарня № 1, Житомир, Україна
Abstract. The article is devoted to the analysis of age-related macular degeneration as a
serious medical, social and economic issue of modern time, which is connected with the WHO
foreseeing the inevitable growth of age-related diseases. The prognosis includes diseases of the
visual organ, macular degeneration playing a leading role and causing disability and reduction in
quality of life. The author presents the pathological morphology of age-related macular
degeneration, the risk factors for developing age-related macular degeneration, its modern
classification and approaches to its diagnostics, as well as its conservative and surgical treatment.
Key words: age-related macular degeneration, Bruch’s membrane, classification of agerelated macular degeneration.
Актуальність. Вікова макулярна
актуальним з’ясування того, як процеси
дегенерація (ВМД) у людей старшого віку
фізіологічного старіння сприяють розвитку
посідає третє місце серед причин сліпоти у
ВМД, це захворювання є самостійною
світі. В Україні близько 1 млн. людей
патологією
чи
супутнім
процесом
старше 60 років мають різноманітні прояви
старіння.
Крім
того,
користування
ВМД на сітківці. Частота захворюваності
неуніфікованою термінологією та різними
на ВМД зростає з віком хворих
класифікаціями вікової макулодистрофії
(поширеність у групі від 65 до 74 років –
спричиняє непорозуміння між лікарями та
18%, а у осіб віком понад 74 роки – 30%).
гальмує адекватне спостереження і
За даними ВООЗ, до 2050 року чисельність
лікування хворих. Тому важлива освітня
людей старше 60 років у світі збільшиться
робота серед медичного персоналу, а
приблизно втроє, відповідно очікується
інформованість населення про фактори
неухильне зростання вікових захворювань,
ризику та симптоми захворювання є
в
т.ч. органу зору.
Крім
того,
запорукою успіху в ранньому виявленні,
спостерігається тенденція щодо зростання
своєчасній діагностиці та лікуванні ВМД.
даної патології серед осіб працездатного
Метою
статті
є
висвітлення
віку.
Збільшення
кількості
хворих
патологічної морфології ВМД, сучасних
призводить
до
втрати
загальної
підходів до діагностики, консервативного
працездатності та зниження якості життя,
та
хірургічного
лікування
цього
що перетворює дану патологію на
захворювання, що сприятиме фаховій
серйозну медико-соціальну та економічну
підготовці сімейного лікаря та середнього
проблему в Україні [1, 4].
медичного персоналу. Для досягненні
Розробка
алгоритму
скринінгу,
поставленої мети були використані методи
комплексної діагностики та вдосконалення
системного
аналізу
та
логічного
існуючих методів лікування ВМД є однією
узагальнення.
з актуальних проблем офтальмології.
Результати та їх обговорення.
Відомо, що ряд змін у макулярній ділянці
Вікова макулодистрофія – це хронічне
– це процеси нормального старіння, проте
прогресуюче дистрофічне захворювання,
тільки у 30% осіб старше 60 років
що
характеризується
ураженням
розвивається ВМД. Тому залишається
центральної зони сітківки (ділянки жовтої
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плями – макули) [2]. Захворювання переважно вражає хоріокапілярний шар,
мембрану Бруха і пігментний епітелій
сітківки з наступним втягненням в
патологічний процес фоторецепторів. У
літературі можна зустріти різноманітні
терміни-синоніми
вікової
макулодистрофії:
сенільна
макулярна
дегенерація,
центральна
інволюційна
дистрофія, вікова макулярна дегенерація,
центральна
атеросклеротична
хоріоретинопатія,
центральна
хоріоретинальна
дистрофія
сітківки,
дистрофія Кунта-Юніуса, пов'язана з віком
макулярна дегенерація (AMD – age-related
macular degeneration). Історія дослідження
ВМД бере початок у 1855 p., коли Франс
Корнелий Дондерс описав макулярні
друзи, а у 1885 р. О. Haab вперше
застосував термін «сенільна макулярна
дегенерація».
Ступінь тяжкості ВМД залежить від
її форми і розташування процесу до
центральної зони сітківки. У 10 – 15%
пацієнтів спостерігається значна втрата
центрального зору, парне око уражається
через 5 років після захворювання першого
ока, у пізній стадії ВМД на одному оці
ризик появи патологічних змін на другому
складає від 4 до 15%.
Окрім основного фактора ризику
захворювання на ВМД – віку, існують
додаткові фактори, серед яких:
- жіноча стать (у жінок у 2 рази
частіше, переважно після 75 років);
- куріння (подвоює ризик ВМД);
- артеріальна
гіпертензія
і
атеросклероз (ризик зростає у 3 рази, а при
гіпертонічній хворобі – в 7 разів);
- порушення
ліпідного
обміну
(збільшує ризик у 2 рази);
- генетична
схильність
(при
захворюванні
родичів
у
першому
поколінні ризик збільшується втричі);
- незбалансоване
харчування
(недостатність лютеїну в продуктах);
- фактор
сонячного
світла
(надмірний вплив ультрафіолету).
Вчені виділяють чотири основні

теорії патогенезу ВМД:
1) первинне старіння пігментного
епітелію сітківки та мембрани Бруха;
2) пошкодження
продуктами
перекисного окиснення ліпідів;
3) первинні генетичні фактори;
4) патологічні
зміни
кровопостачання очного яблука.
У розвитку ВМД важливе значення
має
рівень
макулярної пігментації,
оскільки макулярний пігмент – це
природний антиоксидант сітківки, що
активно нейтралізує дію вільних радикалів
та пасивно затримує або поглинає
блакитне
світло,
яке
спричиняє
фотооксидантне
пошкодження.
Порушення
мікроциркуляції
в
хоріокапілярах
–
єдиному
джерелі
кровопостачання макулярної ділянки – на
фоні вікових змін можуть стати початком
розвитку дистрофічного процесу, а згодом
впливати на тяжкість його перебігу.
У патогенезі ВМД значну роль
відіграє окисний стрес. Порушення
рівноваги
між
окисними
та
антиоксидантними системами призводить
до накопичення продуктів розпаду клітин,
ліпофусцинових гранул та формування
друз
(позаклітинні
жовтувато-білі
відкладення).
Гістологічні
дослідження
друз
виявили їх склад: мукополісахаридний
(сіаломуцин) і ліпідний (цереброзид)
компоненти.
Вони
утворюються
в
дегенеративно зміненому пігментному
епітелії. Друзи розміщені у внутрішній
частині мембрани Бруха, прилягають до
пігментного
епітелію,
формуються
внаслідок його автофагальної деструкції
через аномальну лізосомальну активність.
На кінцевій стадії дегенеровані клітини
пігментного епітелію зливаються з
друзами,
утворюючи
ділянки
без
пігментного епітелію. Фоторецептори
зазнають дистрофічних змін.
Сучасна офтальмологія користується
Генуезькою класифікацією ВМД ( Генуя,
1996 p.), за якою виділяють такі форми:
1. Вікова макулопатія (ВМП) –
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початкова стадія (Age related maculopathy –
AMP, ARMP).
2. Вікова дегенерація макули – пізня
стадія (Age related maculadegeneration –
AMD,
ARMD):
суха
(географічна,
атрофічна
форма)
та
ексудативна
(неоваскулярна,
дисциформна, волога
форма).
Діагностика ВМД вимагає від
фахівця
високого
рівня
знань
і
професіоналізму, а від лікувального
закладу
–
сучасної
технологічної
оснащеності (від звичайної офтальмоскопії
до високотехнологічної ангіографії судин
сітківки
і
оптичної
когерентної
томографії). Кожен офтальмолог при
підозрі на ознаки ВМД повинен своєчасно
направляти
хворого
до
вузького
спеціаліста по сітківці – ретинолога, у
спеціалізовані установи для проведення
адекватної діагностики та лікування.
Першими ознаками ВМД є скарги
пацієнта на зниження гостроти зору,
відчуття затуманення зору, труднощі при
читанні, особливо в умовах низької
освітленості. Хворі можуть помічати
випадіння або «стрибання» окремих букв
при читанні, викривлення рівних ліній,
спотворення
форми
зображення
(метаморфопсії), підвищену чутливість до
світла. Значно рідше зустрічаються скарги
на порушення сприйняття кольору. При
відсутності
лікування
і
розвитку
субретинального фіброзу людина бачить
велику чорну пляму в центральній ділянки
зору, втрачається можливість читання,
розглядання обличчя інших людей та
предметів,
зберігається
лише
периферичний зір для орієнтації у
просторі.
На ранніх стадіях захворювання
значна частина пацієнтів дуже довго не
помічає погіршення зору і появи скотом,
якщо патологічний процес розвивається
лише на одному оці: адже з одним оком,
що нормально бачить, можна читати й
виконувати дрібну роботу. Це призводить
до несвоєчасного звернення по медичну
допомогу та пізно початого лікування.
72

Тому для пацієнтів важливо навчитися
самоконтролю та оцінці своїх зорових
функцій.
Для оцінки функціонального стану
сітківки макулярної зони використовується
візометрія, статична порогова периметрія,
тест Амслера і дослідження сприйняття
кольору. Найбільш сучасним методом
оцінки
макулярної
функції
є
мікропериметрія, яка дозволяє оцінити
поріг світлочутливості сітківки в будь-якій
вибраній точці й перенести дані на
зображення очного дна незалежно від
фіксації чи рухів ока. Основним і найбільш
часто використовуваним інструментальним методом дослідження ВМД є
біомікроскопія сітківки на щілинній лампі
з використанням асферичних лінз високої
діоптрійності в умовах медикаментозного
мідріазу, а також пряма і непряма
офтальмоскопія.
Це
дослідження
необхідно проводити всім особам старше
50 років в обов'язковому порядку. Також
важливо пам'ятати про можливість
захворювання ВМД у пацієнтів, що
перенесли операцію екстракції катаракти і
не досягли високої гостроти зору.
При віковій макулопатії в макулярній
ділянці офтальмоскопічно виявляються
м'які друзи у вигляді опуклих вогнищ з
чіткими межами, розташованими в шарі
пігментного епітелію сітківки. Також
можуть виявлятися ділянки гіпер - або
гіпопігментації
пігментного
епітелію
сітківки за наявності друз чи ділянки
відсутності пігментного епітелію округлої
форми з чіткими межами без візуалізації
хоріоїдальних судин.
Суха форма вікової макулодистрофії
зустрічається у 90% випадків ВМД. Вона
починається зі змін у пігментному епітелії
сітківки та появи твердих друз. На більш
пізній стадії з'являються м'які друзи, які
перетворюються на зливні. Прогресуюче
ураження
пігментного
епітелію
призводить до атрофічних змін у
нейроепітелії сітківки і хоріокапілярах.
Основними офтальмоскопічними ознаками
є зникнення макулярного рефлексу, поява
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друз,
наявність
вогнища
або
гіпопігментації
округлої
форми
з
відсутністю пігментного епітелію сітківки
та чіткою візуалізацією судин хоріоїдеї.
Друзи – це позаклітинні жовтуватобілі відкладення еозинофільного матеріалу
між внутрішнім колагеновим шаром
мембрани Бруха і базальною мембраною
пігментного епітелію сітківки. Виділяють
такі основні типи друз: тверді, дрібні,
округлі, гіалінізовані, жовтуваті вогнища з
чіткими контурами діаметром до 50 мкм
(вони зазвичай не зливаються і мають
сприятливий перебіг, проте при великій
кількості
можуть
створюватися
передумови до розвитку м'яких друз і
більш тяжкого перебігу ВМД), м'які друзи
(мають великий розмір, частіше нечіткі
межі, гіаліновий матеріал в них руйнується
і вони мають тенденцію до злиття;
асоціюються з дифузними порушеннями
функцій сітківки та підвищеним ризиком
розвитку неоваскуляризації), зливні друзи
(утворюються з декількох злитих м'яких
друз і можуть призводити до обширних
атрофічних змін – географічної атрофії,
відшарування
пігментного
епітелію,
розвитку
субретинальної
неоваскуляризації).
Ексудативна
форма
вікової
макулодистрофії зустрічається у 10%
випадків ВМД, проте має більш тяжкий і
агресивний перебіг та несприятливий
прогноз. Характеризується появою ексудативних і геморагічних змін на очному дні з
частим
розвитком
субретинальної
неоваскулярної
мембрани.
При
офтальмоскопії можуть бути виявлені м'які
зливні друзи, локальне відшарування
нейроепітелію сітківки, скупчення твердих
ексудатів
довкола
субретинального
неоваскулярного комплексу. Новоутворені
судини беруть початок із внутрішніх шарів
хоріоідеї і проростають через дефект у
мембрані Бруха в простір між пігментним
епітелієм і сітківкою, який в нормі
відсутній.
Субретинальна
неоваскуляризація
призводить
до
серозного
відшарування
нейроі

пігментного епітелію, набряку сітківки, а
при розриві новоутворених судин – до
крововиливу в субретинальний простір.
Процес закінчується фіброзними змінами,
формуванням фіброваскулярної мембрани
і утворенням рубця. Офтальмоскопічно
серозне
відшарування
нейроепітелію
візуалізується
як
куполоподібне,
промінуюче в склоподібне тіло утворення
з нечіткими межами, а відшарування
пігментного епітелію сітківки має чіткі
контури. Фінальною стадією розвитку
субретинальної неоваскулярної мембрани
є формування субретинального фіброзу
(дископодібного
рубця).
Офтальмоскопічно
він
виглядає як
вогнище сірого-білого кольору з чіткими
контурами, частим відкладенням пігменту
і можливою наявністю хоріоретинальних
шунтів. Від локалізації і розміру вогнища
залежить ступінь втрати центрального
зору. Основними методами діагностики,
окрім
загальноофтальмологічних,
є
оптична когерентна томографія (ОКТ) і
флюоресцентна ангіографія (ФАГ).
Лікування вікової макулодистрофії є
досить складною й до кінця не розв'язана
проблемою, оскільки пацієнти частіше
звертаються не на ранніх стадіях, коли
лікування ще ефективне, а на більш пізніх
стадіях, коли боротьба йде не за
покращення зору, а лише за стабілізацію
патологічного процесу. Існує багато
підходів до лікуванні ВМД. За останні
кілька
десятиліть,
окрім
медикаментозного, активного застосування
набули лазерні методи лікування (лазерна
коагуляція,
фотодинамічна
терапія,
транспупілярна термотерапія), хірургічні
методи
(ексцизія
субретинальної
неоваскулярної мембрани, транслокація
макулярної
ділянки),
а
також
парабульбарні та інтравітреальні ін'єкції
[1; 3; 5].
У раціоні пацієнтам із ВМД повинні
обов'язково бути листові овочі (шпинат,
салат та інш.), які містять каротиноїди, а
також продукти з достатньою кількістю
тваринного білка і рослинних жирів.
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Оскільки досягти оптимального вмісту
каротиноїдів у раціоні більшості пацієнтів
практично неможливо, а в організмі
людини вони не синтезуються, то з метою
профілактики ВМД у осіб старше 50 років,
а також у складі комплексної терапії на
усіх стадіях даного захворювання доцільно
застосовувати
вітамінно-мінеральні
комплекси, що містять лютеїн, зокрема
Окювайт Лютеїн. Механізм захисної дії
каротиноїдів базується на їх здатності
поглинати
світло
(особливо
короткохвильового
спектру)
і
антиоксидантній активності, завдяки чому
сповільнюються шкідливі фотоокисні
процеси в центральній ділянці сітківки.
Захищають сітківку від патологічного
впливу вільних радикалів різні речовини,
такі як вітаміни С і Е, мінерали (селен і
цинк) і рослинні елементи (лютеїн і
зеаксантин). Позитивний вплив комплексу
Окювайт Лютеїн на стан сітківки при ВМД
доведений
багатьма
клінічними
дослідженнями [1].
Доведення ролі окислювального
стресу
в
патогенезі
вікової
макулодистрофії дозволило рекомендувати
пацієнтам курси антиоксидантної терапії.
Дослідження свідчать про ефективність
каротиноїдів (лютеїну та зеаксантину) при
віковій макулодистрофії. Так, за даними
LUNA, щоденний прийом лютеїну (12 мг)
та зеаксантину (1 мг) у складі Окювайт
Лютеїну протягом 6 місяців призводить до
збільшення
оптичної
щільності
макулярного
пігменту.
Дослідження
CARMA, яке проводилось із вживанням
Окювайту протягом 12-36 місяців, дає
підстави стверджувати, що прийом
лютеїну та зеаксантину призводить до
покращення функції макули (покращення
гостроти зору за показником BCVA) у
пацієнтів старшої вікової групи із ранньою
ВМД. За даними AREDS, у осіб, які
приймали максимальну кількість лютеїну
та зеаксантину (4 мг/добу), спостерігалося
зниження
ймовірності
розвитку
географічної атрофії, неоваскулярної ВДМ
та великих друз, що мають тенденцію до
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злиття, порівняно з мінімальним прийомом
(1 мг/добу).
За даними дослідження Age Related
Eye Diseases Study – AREDS (2001),
щоденний прийом 500 мг вітаміну С, 400
мг вітаміну Е, 15 мг бета-каротину, 80 мг
цинку у вигляді оксиду цинку і 2 мг міді у
вигляді оксиду міді приблизно на 25%
знижує ризик значної втрати зору в
пацієнтів із помірними й розвиненими
змінами в макулярній ділянці при сухій
формі. Однак слід враховувати, що
довготривале використання бета-каротину
протипоказане курцям, а паління – це
один із факторів розвитку ВМД.
Сучасні
дослідження
доводять
взаємозв'язок між вживанням омега-3
довголанцюжкових жирних кислот та
прогресуванням ВДМ, а саме розвитком
вологої форми. Так, результати клінічного
дослідження
AREDS
свідчать,
що
вживання з їжею високих доз омега-3
жирних
кислот,
особливо
докозагексаєнової
кислоти,
знижує
ймовірність розвитку вологої форми ВМД
на 46%. Можливо, саме тому об’єктом
дослідження AREDS була ефективність
впливу високих доз лютеїну (10 мг/добу),
зеаксантину (2 мг/добу) та омега-3
довголанцюжкових жирних кислот (1000
мг/добу) на розвиток ВМД. Одним із
препаратів, що містить каротиноїди та
омега-3 довголанцюжкові жирні кислоти, є
Окювайт Компліт [1].
Нова ера в медикаментозній терапії
ВМД
розпочалася
із
застосування
препаратів-інгібіторів росту ендотелію
судин
(anti-VEGF)
у
вигляді
інтравітреальних ін'єкцій [9]. В усьому світі
для лікування ВМД офіційно дозволено
використовувати Макуген (пегаптаніб
натрію) і Луцентіс (ранібізумаб), лікування
першим знижує ризик втрати зору,
використання другого зв'язує та блокує
фактор росту ендотелію судин класу А.
Проте необхідні додаткові дослідження
для оцінки ефекту даної терапії.
В усьому світі на стадії вікової
макулопатії застосовується профілактичне
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лазерне лікування. Перспективними є
селективні
лазерні
методики
з
використанням зеленої і жовтої довжини
хвилі.
Непряма лазерна коагуляція
здійснюється
опосередковано
в
навколишніх неушкоджених ділянках
сітківки. Можливий позитивний механізм
дії селективної лазерної коагуляції
пов'язаний з активацією детоксикаційної
та насосної функції пігментного епітелію
сітківки, що призводить до повної або
часткової резорбції друз. Додатково також
можна застосовувати низькоенергетичну
(червону та/або інфрачервону) лазерну
стимуляцію макулярної ділянки.
У
лікуванні
«вологої»
форми
ВМД
застосовуються
лазерна
коагуляція
субретинальної мембрани, фотодинамічна
та транспупілярна терапії.
Застосування хірургічних методів
лікування ВМД спрямоване на поліпшення
кровопостачання макулярної зони. Проте
воно
обмежене
через
тривалий
реабілітаційний період, значну кількість
побічних
ефектів,
нестачу
високотехнологічного
обладнання
та
вітреоретинальних
хірургів
високої
кваліфікації. Найбільш значущі хірургічні
методики: перетини гілок поверхневої
скроневої артерії, перев'язки або перетини
вортикозних вен, просування смужки
нижнього косого м'яза до макулярної
ділянки, операції транслокації макули з
можливою
пересадкою
пігментного
епітелію,
ексцизія
субретинальної
неоваскулярної мембрани.

Висновки
та
перспективи
подальших досліджень. Вікові зміни
сітківки макулярної ділянки посідають
чільне місце серед причин зниження і
втрати центрального зору у осіб старшої
вікової групи. Тому важливо виявляти
зміни на ранніх стадіях, коли лікування ще
ефективне. При діагностуванні ВМД у
більш пізніх стадіях основною метою терапії є збереження зорових функцій, які
наявні у пацієнта на момент звертання.
Заходами своєчасного виявлення вікових
захворювань
сітківки
є
регулярні
профілактичні огляди у офтальмолога (раз
на рік у осіб старше 50 років), а при
виявлені ВМД динамічне спостереження за
процесом і проведення необхідного
лікування у спеціалізованих відділеннях.
При виявленні вікової макулопатії огляди
доцільно проводити не рідше одного разу
на півроку, при сухій формі ВМД один раз
на 3-6 місяців, при ексудативній формі є
потреба в огляді кожного місяця або раз на
два місяці. Важливо навчити пацієнтів з
усіма
формами
ВМД
методам
самоконтролю за станом центрального
зору, наприклад, за допомогою тесту
Амслера. Слід довести до свідомості
кожного пацієнта, що при виникненні або
посиленні викривлень/скотом пацієнту
треба негайно звернутися до лікаря, навіть
якщо не прийшов час планового
обстеження. Спільні зусилля пацієнта і
лікаря
дозволять
досягти
високого
результату в профілактиці, ранньому
виявленні та своєчасному ефективному
лікуванні вікової макулодистрофії.
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КЛІНІКА,
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ

ВОЗРАСТНАЯ
МАКУЛОДИСТРОФИЯ:
ЭТИОПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИКА,
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

Білоус В.Й.
КУ Житомирська міська лікарня № 1,
Житомир, Україна

Белоус В.И.
Житомирская городская больница № 1,
Житомир, Украина

Стаття
присвячена
висвітленню
вікової макулярної дистрофії як серйозної
медико-соціальної та економічної проблеми
сучасності, що пов’язано з передбаченнями
ВООЗ неухильного зростання вікових
захворювань, у т.ч. органу зору, серед яких
вікова макулодистрофія посідає чільне місце
і
призводить
до
втрати загальної
працездатності та зниження якості
життя.
В
статті
презентуються
патологічна
морфологія
вікової
макулодистрофії,
фактори
ризику
захворювання на вікову макулодистрофію,
сучасна
класифікація
вікової
макулодистрофії
та
підходи
до
її
діагностики,
консервативного
та
хірургічного лікування.
Ключові
слова:
вікова
макулодистрофія, друзи мембрани Бруха,
класифікація вікової макулодистрофії.

Статья
посвящена
освещению
возрастной макулярной дистрофии (ВМД)
как
серьезной
медико-социальной
и
экономической проблемы
современности,
что связано с предвидением ВООЗ
неотвратимого
роста
возрастных
заболеваний, в т.ч. органа зрения, среди
которых
возрастная
макулодистрофия
занимает ведущее место и приводит к
потере трудоспособности и снижению
качества жизни. В статье представлены
патологическая морфология ВМД, факторы
риска заболевания ВМД, современная
классификация и подходы к её диагностике,
консервативному и хирургическому лечению.
Ключевые слова: ВМД – возрастная
макулярная дистрофия, друзы мембраны
Бруха, классификация ВМД.
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МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ ТА БІОЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЛАБОРАТОРНОЇ
ДІАГНОСТИКИ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ
Гречко В.А., Свиридюк В.З.
КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства»,
Житомирської обласної ради
Abstract. The problem of bioethic aspects of laboratory diagnostics of VIH-ifection stands
sharply for today.
The purpose of work is theoretical generalization of ethic aspects of laboratory diagnostics of
HIV-infectionї.
For gaining end the methods of system analysis and logical generalization are used.
Results. The social and bioethic aspects of laboratory diagnostics of HIV-ifection have three
varieties: confidentiality, stigmatisation, discrimination and two constituents: subjective and
objective. A near-term task is leveling of groundless fear before HIV-ifection that substantially
does not differ from other chronic infectious diseases like tuberculosis, viral hepatitis B and С,
neither after contagiousness, nor after the sharpness, nor after a death rate nor after other medical
and social consequences.
Conclusions. Stigmatisation and discrimination of HIV-infection will exist until in society
there will be fear that is artificially supported by the interested layers of society : by mass medias,
pharmaceutical firms and other organizations that it is advantageous.
Keywords: HIV-infection, laboratory diagnostics, bioethics.
Вступ. Біоетика або етика життя —
регулювання медичної діяльності відіграє
розділ етики, філософської дисципліни, що
визначення самого поняття. У контексті
вивчає проблеми моралі насамперед
регулювання медичної діяльності біоетика
стосовно людини, визначає, які дії з
(біомедична
етика)
—
це
морального погляду є припустимими, а які
міждисциплінарна наука, що займається
— неприпустимими. Або іншими словами:
вивченням морально-етичних, соціальних і
біоетика — це органічне поєднання
юридичних проблем медичної діяльності в
новітніх досягнень біологічної науки та
контексті захисту прав людини. [1, 4].
медицини з духовністю. У сучасному
Термін «біоетика» ввів у 1927 Фріц
суспільстві
вона
стала
ознакою
Ягр у статті «Біоетичний імператив», як
цивілізованості [1, 2].
поняття про моральні засади використання
Про важливість біоетики свідчит
лабораторних тварин і рослин. Сучасне
значна кількість міжнародних наукових
уявлення про біоетику розробив у 1971
форумів, пов'язаних з обговоренням
році
американський
біохімік
Ван
проблемних питань біоетики. Наприклад,
Ренсселер Поттер з метою виокремлення
п'ятий Всесвітній конгрес з біоетики (2000
вчення
про
моральність
людської
р.) зібрав близько 700 учасників із понад
поведінки з позиції біологічно-медичної
50 країн. Важливість подібних заходів
галузі та інших соціально-орієнтованих
полягає в можливості обміну думками з
наук про життя.Подальший розвиток
актуальних питань біоетики. Оскільки
біоетики пов'язаний з ім'ям голландського
проблематика біомедичної етики постійно
лікаря Андре Хеллегерса. Для нього
оновлюється, подібні заходи набули ознак
характерний розгляд біоетики як простору
перманентності. [1, 3].
діалогу між медициною і філософією.
Важливу
роль
у
розумінні
Розуміння біоетики в його концепції як
біомедичної етики як одного з рівнів
дисципліни,
покликаної
синтезувати
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медичні та етичні знання, отримало більше
поширення і приходить на зміну
поттерівскому розумінню. [1, 5].
Основний офіційний документ у
галузі біоетики - Конвенція про захист
прав і гідності людини у зв'язку з
використанням досягнень біології і
медицини (Конвенція про права людини і
біомедицини) 1996 р. проголошує, що
«сторони цієї Конвенції зобов'язуються
при використанні досягнень біології і
медицини
захищати
гідність
й
індивідуальну цілісність кожної людини,
гарантувати
всім
без
виключення
недоторканність особи і дотримання інших
прав і основних свобод». [2, 6].
Окрім
цього,
на
сьогодні
розроблено проект Загальної декларації
про біоетику і права людини ЮНЕСКО
(2005 p.), метою якої є забезпечення
універсального комплексу принципів і
процедур, якими можуть керуватись
держави
при
розробленні
своїх
законодавчих норм, політики й інших
інструментів у галузі біоетики. [1, 2, 7].
В лабораторній медицині існує
низка етичних проблем, вирішеня яких на
часі. Серед них - досліди на тваринах.
Підраховано, що в різних експериментах.
щорічно в світі використовується 50-100
мільйонів
хребетних
тварин.
Їх
використання
жодним
чином
не
контролюється, а облік їхньої кількості не
ведеться. Більшість тварин після дослідів
просто
присипляються.
Більшість
лабораторних
тварин
спеціально
розводять, проте деяких ловлять в дикому
середовищі або купують на аукціонах і в
притулках. [5, 7, 8].
Ще гостріше стоїть проблема
експериментів на пацієнтах, зокрема
використання нових методів діагностики і
лікування. Як приклад можна навести
трансплантацію органів і тканин людини,
де основні правові питання знаходять своє
вирішення лише в ракурсі біоетики
(допустимість забору органів і тканин від
донорів і тіл померлих, особливості
поведінки при цьому медиків тощо).
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Не менш гостро стоїть проблема
біоетичних
аспектів
лабораторної
діагностики ВІЛ-інфекції.
Метою роботи є теоретичне
узагальнення
етичних
аспектів
лабораторної діагностики ВІЛ-інфекції.
Для досягнення мети використано
методи системного аналізу та логічного
узагальнення.
Результати та їх обговорення. В
процесі взаємодії біології, медицини та
етики формується сучасне розуміння
біоетика,
як
міждисциплінарного
наукового
напрямку,
академічної
дисципліни і соціального інституту. [2].
У контексті загальної тенденції,
притаманної
постнекласичній
науці
початку ХХІ століття, коли в тканину
нової парадигми наукового пізнання
органічно вплітаються незвичні для
класичної науки ідеали блага, добра,
морального обов'язку та відповідальності
за результати, отримані в процесі
наукового пізнання
изации науки. Міждисциплінарний аспект
біоетики в сучасній науці полягає в
систематичному аналізі дій людини в
біології і медицині у світлі моральних,
загальнолюдських
цінностей,
в
розробленні
нових
гуманістичних
принципів наукових досліджень в таких
«тонких» сферах, как клонування людини,
генна інженерія, захист прав та гідності
пацієнтів при проведенні біомедичних
досліджень, експериментав над тваринами,
формуванні
морально-правових
і
социально-етичних основ в галузях
трансплантації органів, евтаназії тощо. [2,
3].
На сьогодні етичні проблеми
лаборатрної діагностики ВІЛ-інфекції
набули особливої гостроти завдяки тому,
що
більшість
ВІЛ-інфікованих
є
споживачами
ін'єкційних
наркотиків,
Проблема тісно пов'язана з моральними
аспектами сексуальності (вразливими
групами щодо ВІЛ/СНІДу є чловікигомосексуали та жінки, що працюють у
сфері так званого секс-бізнесу). Тому з
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самого початку виникнення епідемії ВІЛінфекції реакція людей найшла свій вираз
у спідофобії, негативному відношенні до
вразливої групи осіб, а ВІЛ-інфекцію
назвали «хворобою гомосексуалістів і
наркоманів».[2].
Основними етичними проблемами
ВІЧ-діагностики стали - отримання
поінформованої згоди на проведення
лабораторного дослідження, збереження
конфіденційності та стигматизація.
Всі три проблеми тісно пов'язані і
мають суб'єктивні та об'єктивні аспекти
розповсюдження інформації. Об'єктивний
аспект полягає у тому, що інформація має
властивість
рлозповсюджуватися.
Суб'єктивний аспект полягає в тому, що
цей різновид інформації продукується
людьми і для людей. Тобто, в ідеалі
пацієнт звертається до лаборанта за
послугою – провести йому дослідження на
предмет діагностики ВІЛ-інфікування.
Якби факт надання такої послуги ї,
особливо, її результатів залишався лише
між двома суб'єктами: лаборантом і
пацієнтом,
суб'єктивний
чинник
розповсюдження
конфіденційної
інформації можна було б мінімізувати.
Оскільки таємницю знають лише двоє і
один з них (пацієнт) не зацікавлений у її
розголошенні, то логічний висновок
однозначний – витік несприятливої для
пацієнта інформації стався з вини
лаборанта. Однак, практика показує, що
ні факт дівагностики ВІЛ-інфікування, ні
результати
діагностики
ніколи
не
залишається
секретом
між
двома
суб'єктами.
Особливістю
соціальних
процесів є та, що в процес завжди
втручаються треті суб'єкти, так звані
довірені особи, професійна етика яких
зобов'язує
їх
дотримуватися
конфіденційності.
У медицині ці треті особи, що
мають
доступ
до
конфіденційної
інформації
(завідувачі
віділеннь
лабораторної діагностики, головні лікарі і
їхні заступники) щодо ВІЛ-інфікованих,
не
дотримуються
як
по
причині

відсутності у них етичних ідеалів, так
через безкарність щодо розголосу так
звіаної лікарської таємниці з боку
правоохоронних органів. Дійсно, яким
чинм можна обмежити циркуляцію
конфіденційної
інформації,
якщо
обов'язковому
тестуванню
на
ВІЛ
підлягають в'язні, військовослужбовці,
деякі групи пацієнтів та представники
певних професій, результати тестування
яких стають відомі у першу чергу
замовнику, яким у даному випадку
виступає
суспільство
(держава),
а
представляють державні інтереси якраз
треті особи.
При наданні медичної допомоги
ВІЛ-інфікованим про особливий статус
пацієнта стає відомо широкому колу осіб.
На сьогодні до медичної документації
(історій хвороби, амбулаторних карт,
результатів лабораторних досліджень) має
доступ чисельна група осіб: лаборанти, які
проводять дослідження, лікуючий лікар і
завідувач відділенням, лікарі-консультанти
(анестезіолог,
фізіотерапевт),
постові
медсестри, які вклеюють (підшивають)
результати лабораторних досліджень,
співробітники приймального відділення,
через яке історя хвороби проходить при
поступленні пацієнта до лікарні і при його
виписці, працівники архіву, відділення
статистики, комп'ютерного моніторингу і
реєстрації тощо. За таких умов встановити
де і ким було «злито» інформацію про
особливий статус пацієнта встановити
практично неможливо. Будь-які дії з цього
приводу представників правоохоронних
органів чи адміністрації закладу охорони
здоров'я лише погіршують ситуацію,
оскільки
сприяють
ще
більшому
поширенні небажаної інформації через її
актуалізацію.
Щодо дискримінації і стигматизації
ВІЛ-інфікованих, вона також буде мати
місце до тих пір, поки люди будуть
боятися. Страх перед смертельними
інфекційними (заразними) хворобами існує
споконвіку. Згадаймо, хоча історію
боротьби людства з проказою. У древній
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Юдеї, як і в інших країнах Близького
Сходу, прокажених ізолювали. В Юдеї бул
велике урвище, яке було одночасно
сміттєзвалищем і місцем ізоляції хворих на
проказу. Оскільки сміттєзвалище постійно
горіло, воно дістало назву Геєни
Вогненної. Хто попадав до Геєни, ніколи
звідти не повертався, бо проказа у ті часи
була невиліковним захворюванням.
Найбільшою помилкою у боротьбі з
ВІЛ-інфекцією,
є
перебільшення
її
значення. На сьогодні від туберкульозу
помирає на порядок більше хворих, однак
ніхто так панічно не боїться туберкульозу,
як СНІДу, хоча добре відомо, що як
мінімум 25% ВІЛ-інфікованих одужують.,
у них ВІЛ-інфікування не переходить у
хворобу (у СНІД), а з часом зникає і
серопозитивність.
Страх
штучно
підтримується
зацікавленими особами, тими, хто з
проблеми має зиск: засоби масової
інформації, фармацевтичні фірми, фірми,
що виробляють діагностичне обладнання
та розхідні матеріали, чисельні громадські
організації, які під виглядом боротьби зі

СНІДом
добиваються
державного
фінансування
та
є
«грантоїдами»
фінансування від спонсорів.
Висновки.
1. Медико-соціальні та біоетичні
аспекти лабораторної діагностики ВІЛінфекції
мають
три
різновиди:
конфідеційність,
стигматизація,
дискримінація і дві складові: суб'єктивну і
об'єктивну.
2. Біоетичні аспекти і складові є
актуальними і будуть такими до тих пір,
поки в суспільстві буде існувати страх,
який штучно підтримується зацікавленими
верствами (прошарками) суспільства.
3. На даному етапі розвитку
суспільства першочерговим завданням є
нівелювання
необрунтованого
страху
перед пересічною хронічною інфекцією,
якою є ВІЛ і яка істотно не відрізняється
від
інших
хронічних
інфекційних
захворювань на кшталт туберкульозу,
вірусного гепатиту В і С, ні за
контагіозністю, ні за гостротою перебігу,
ні за смертністю, ні за іншими медикосоціальними наслідками.
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МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ ТА БІОЕТИЧНІ
АСПЕКТИ ЛАБОРАТОРНОЇ
ДІАГНОСТИКИ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ И
БИЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Гречко В.А., Свиридюк В.З.
КВНЗ «Житомирський інститут
медсестринства», Житомир, Україна
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На сьогодні гостро стоїть проблема
біоетичних
аспектів
лабораторної
діагностики ВІЛ-інфекції.
Метою
роботи
є
теоретичне
узагальнення етичних аспектів лабораторної
діагностики ВІЛ-інфекції.
Для досягнення мети використано
методи системного аналізу та логічного
узагальнення.
Результати. Медико-соціальні та
біоетичні
аспекти
лабораторної
діагностики ВІЛ-інфекції
мають три
різновиди: конфідеційність, стигматизація,
дискримінація і дві складові: суб'єктивну і
об'єктивну. Першочерговим завданням є
нівелювання необрунтованого страху перед
ВІЛ-інфекцією, яка істотно не відрізняється
від інших хронічних інфекційних захворювань
на
кшталт
туберкульозу,
вірусного
гепатиту В і С, ні за контагіозністю, ні за
гостротою перебігу, ні за смертністю, ні за
іншими медико-соціальними наслідками.
Висновки.
Стигматизація
і
дискримінація
ВІЛ-інфікованих
будуть
існувати до тих пір, поки в суспільстві буде
існувати страх, який штучно підтримується
зацікавленими
верствами
суспільства:
засобами
масової
інформації,
фармацевтичними фірмами та іншими
організаціями, яким це вигыдно.
Ключові
слова:
ВІЛ-інфекція,
лабораторна діагностика, біоетика.

На сегодняшний день остро стоит
проблема
биоэтических
аспектов
лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции.
Целью работы есть теоретическое
обобщение
етических
аспектов
лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции.
Для достижения цели испльзовали
методы системного анализа и логического
обобщения.
Результаты. Медико-социальные и
биэтические
аспекты
лабораторной
диагностики ВИЧ-инфекции имеют три
разновида:
конфиденциальность,
стигматизацию, дискриминацию и две
составляющие:
субъективную
і
объективную. Первоочередной задачей есть
нивелирование
необоснованного
страха
перед ВИЧ-инфекцией, которая существенно
не отличается от других хронических
инфекционных
заболеваний,
например:
туберкулеза, вирусного гепатита В и С, ни
за контагиозностью, ни за остротой
протекания, ни за смертностью, ни за
другими
медико-социальными
последствиями.
Выводы.
Стигматизация
и
дискриминация ВИЧ-инфицированных будут
существовать до тех пор, пока в обществе
будет существовать страх, который
искусственно
поддерживается
заинтересованными
слоями
общества:
средствами
массовой
информации,
фармацевтическими фирмами и ппрочими
организациями, которым это выгодно.
Ключевые слова: ВИЧ-инфекция,
лабораторная диагностика, биоэтика.
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УДК 614.253.52:616-072.1
KOMPETENCJE I ZADANIA POLSKIEJ PIELĘGNIARKI PRZED, W CZASIE
ORAZ PO BADANIU ENDOSKOPOWYM
Graf L, Śleziona M.
Studium Doktoranckie, Zakład Filozofii i Bioetyki Katedry Nauk Społecznych i
Humanistycznych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w
Katowicach
Badanie endoskopowe polega na zbadaniu wnętrza ciała, wykonywane jest przez lekarza,
któremu asystuje pielęgniarka, posiadająca kwalifikacje uzyskane po ukończeniu kursu
specjalistycznego, przygotowującego do uczestnictwa w badaniach i zabiegach endoskopowych
oraz do sprawowania opieki nad pacjentem przed i po endoskopiach. Celem pracy było
przedstawienie zakresu kompetencji polskiej pielęgniarki endoskopowej, podstawowych zadań,
które pielęgniarka musi wykonać przed, w czasie i po zabiegu. Omówiono współpracę zespołu
endoskopowego w czasie zabiegu. Przedstawiono wyposażenie gabinetów endoskopowych oraz
dokumentację jaka powinna być prowadzona. Zwrócono uwagę na przygotowanie endoskopów do
ponownego użytku, poprzez stosowanie się do właściwych procedur dotyczących mycia, dezynfekcji
i sterylizacji, a także na przechowywanie i transport endoskopów oraz kontrolne badania
mikrobiologiczne.
Słowa kluczowe: badanie endoskopowe, kompetencje pielęgniarskie
Zabieg endoskopowy wykonywany jest
WSTĘP
Endoskopia jest to badanie zaliczane do
przez
lekarza,
któremu
asystuje
zabiegów diagnostyczno-leczniczych, które
wykwalifikowana
pielęgniarka
po
przy użyciu endoskopu pozwala na zbadanie
specjalistycznym kursie, który zgodnie z
wnętrza ciała.
ustawą z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach
Endoskop to wziernik, giętki dren o
pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001r. Nr 57,
długości około 1 m i o różnych średnicach,
poz. 602 i Nr 89, poz.969 oraz z 2003r. Nr
wyposażony w źródło światła, który
109, poz. 1029) [1] ma na celu uzyskanie
przez pielęgniarkę, położną kwalifikacji do
wprowadzany jest do ciała przez naturalne
otwory i służy do oglądania wnętrza ciała.
wykonywania
określonych
czynności
Endoskopy dzielone są na:
zawodowych przy udzielaniu świadczeń
pielęgnacyjnych,
zapobiegawczych,
• sztywne (laparoskopy, cystoskopy,
diagnostycznych,
leczniczych
lub
artroskopy, histeroskopy, anoskopy)
rehabilitacyjnych.
• elastyczne
(bronchoskopy,
Celem kursu jest:
gastroskopy, cystofiberoskopy, kolonoskopy).
• zapoznanie z organizacją pracowni
Ze względu na zastosowanie dzielone są
endoskopowej
na:
• przygotowanie
pielęgniarki
do
• diagnostyczne,
które
służą
do
uczestnictwa w badaniach i zabiegach
oglądania wnętrza ciała i pobierania
endoskopowych oraz do sprawowania opieki
wycinków do badań histopatologicznych
nad pacjentem przed i po endoskopiach
• operacyjne,
które
posiadają
• zapoznanie pielęgniarki z badaniami
dodatkowy kanał służący do wprowadzania
endoskopowymi wybranych układów
i
przyrządu.
narządów.
KWALIFIKACJE PERSONELU DO
• zapoznanie pielęgniarki z zasadami
WYKONYWANIA
BADAŃ
wykonywania
wybranych
zabiegów
ENDOSKOPOWYCH
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endoskopowych oraz przygotowanie jej do
współudziału w endoskopii zabiegowej.
• zapoznanie z czynnikami narażenia
zawodowego oraz metodami ochrony zdrowia
personelu pracowni endoskopowej;
• zapoznanie pielęgniarki z zasadami
przygotowania pacjenta do badań i zabiegów
endoskopowych oraz pielęgnacją po ich
wykonaniu. [2]
Powodzenie badania zależy w dużej
mierze od pielęgniarki, która posiadając
odpowiednie kompetencje, powinna być też
komunikatywna, odpowiedzialna, cechująca
się umiejętnościami organizacji pracy i
zarządzani. Aby uniknąć rutyny zawodowej,
pielęgniarka powinna swą fachową wiedzę
systematycznie uzupełniać poprzez udział w
cyklicznych szkoleniach oraz poprzez
samokształcenie.
PRZYGOTOWANIE DO BADANIA
Pielęgniarka
endoskopowa
przygotowuje się do badania poprzez umycie
rąk, ubranie fartucha ochronnego, założenie
rękawiczek, przygotowanie probówek do
badań laboratoryjnych i histopatologicznych,
sprawdza
stan
techniczny
sprzętu
endoskopowego.
Każdy pacjent powinien być traktowany
jako potencjalne źródło zakażenia. Dlatego
przed
przystąpieniem
do
badania
obowiązkiem pielęgniarki jest zwrócenie
uwagi czy pacjent nie jest nosicielem
wirusowego zapalenia wątroby (typu B, C),
HIV lub innych chorób zakaźnych poprzez
rutynowe sprawdzenie czy chory ma aktualne
wyniki HBS, HCV. W przypadku pacjentów
którzy są nosicielami wyżej wymienionych
schorzeń, pielęgniarka powinna użyć sprzętu
wydzielonego dla tych pacjentów.
Do podstawowych zadań pielęgniarki
endoskopowej należy opieka nad chorym
przed, w czasie i po zabiegu. W związku z
tym jednym z ważniejszych zadań jest
przygotowanie
pacjenta
do
badania
endoskopowego, polegającym na uspokojeniu
chorego przed badaniem, poprzez dokładne
wytłumaczenie celu i przebiegu badania.
Pielęgniarka powinna poinformować
pacjenta, iż w dniu poprzedzającym badanie

ma pozostać bez kolacji, zaś w dniu badania
pacjent ma pozostać na czczo.
Bezpośrednio przed badaniem powinna
sprawdzić czy pacjent wyraził pisemną zgodę
na przeprowadzenie badania, czy posiada
protezy zębowe, jeśli tak, powinna ją usunąć
lub poprosić pacjenta o jej usunięcie.
Do
prawidłowego
przygotowania
pacjenta do badania należy odpowiednia
pozycja, dlatego zadaniem pielęgniarki jest
ułożenie pacjenta na stole zabiegowym w
pozycji siedzącej lub na plecach, w celu
znieczulenia tylnej ściany gardła 1%
Xylokainą –spray, następnie ułożenie pacjenta
na lewym boku- twarzą zwróconą do lekarza
wykonującego badanie.
Pielęgniarka powinna zabezpieczyć
chorego przed zabrudzeniem poprzez
podłożenie pod brodę płata ligniny i
osłonięcie włosów chustą.
Zadaniem pielęgniarki jest także
poinformowanie pacjenta o ewentualnym
dyskomforcie jaki może wystąpić w czasie
badania np. wymioty czy odbijania oraz
przekazanie informacji jak należy postępować
w trakcie badania tj., że pacjent ma się
rozluźnić, spokojnie oddychać, głowę lekko
przygiąć do klatki piersiowej, oraz że nie
należy połykać śliny(w tym celu podłożony
jest płat ligniny)
WSPÓŁPRACA
ZESPOŁU
ENDOSKOPOWEGO
W
CZASIE
ZABIEGU ENDOSKOPOWEGO
Współpraca pielęgniarki z lekarzem w
czasie trwania badania polega na pomocy
przy wprowadzaniu endoskopu, obsługiwaniu
źródła światła, podawaniu kleszczyków do
biopsji,
szczoteczki
do
rozmazów
cytologicznych,
pobieraniu
wycinków,
odbieraniu
pobranego
materiału
i
umieszczanie go w probówkach, które należy
opisać, oraz przekazaniu materiału do
dalszego badania.
Natomiast w trakcie
badania kiedy lekarz koncentruje się na
obrazie
endoskopowym,
pielęgniarka
powinna kierować swoją uwagę na pacjencie
tj. sprawdzać tętno, kontrolować oddech,
pozycję ustnika, zachowanie pacjenta,
zwracać uwagę na przekazy pozawerbalne. W
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czasie badania w przypadku zalegania dużej
ilości treści żołądkowej zadaniem pielęgniarki
jest chorego odessać zgłębnikiem.
POSTĘPOWANIE PO ZABIEGU
ENDOSKOPOWYM
Po zakończeniu badania pielęgniarka
powinna pomóc pacjentowi usiąść, podać
ligninę w celu usunięcia nadmiaru śliny,
poinformować o sposobie odżywiania po
badaniu. Po badaniu o charakterze
diagnostycznym pacjent może przyjąć posiłek
w krótkim czasie po badaniu. Natomiast jeśli
zostały pobierane wycinki pacjent powinien
powstrzymać się od spożywania pokarmów
stałych przez minimum 1 -2 godziny oraz
przez cały dzień powinien unikać gorących
płynów.
DOKUMENTACJA
ZABIEGÓW
ENDOSKOPOWYCH
Za jakość opieki nad pacjentem
pielęgniarka
odpowiada
indywidualnie,
dlatego zaleca się, aby wszystkie działanie
pielęgniarskie powinny być dokumentowane
w książce zabiegów endoskopowych.
Dokumentacja
pracowni
endoskopowej
powinna obejmować: wywiad z chorym,
wskazanie do badania, opis badania i miejsca
pobrania wycinków lub polipów, wyniki
badań histopatologicznych z uprzednio
pobieranych wycinków oraz informację o
sposobie finansowania badania.
WYPOSAŻENIE
GABINETÓW
ENDOSKOPOWYCH
Zarówno pracodawca jak i personel
medyczny podlegają przepisom prawnym:
Dz.U. 234 poz. 1570 z 5 grudnia 2008 roku
zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych u ludzi[3] oraz Rozporządzenie
Ministra Zdrowia z dnia 02 lutego 2011 r. w
sprawie
wymagań
jakim
powinny
odpowiadać pod względem fachowym i
sanitarnym pomieszczenia i urządzenia
zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.11.31.158) 11 lutego 2011 r. zgodnie z zapisami, w tych
aktach prawnych pracodawca ma obowiązek
do podejmowania działań zapobiegających
szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, zaś
wymagania
szczegółowe
dotyczą
usytuowania zmywalni, przechowywania
84

endoskopu,
sterylizowania
narzędzi
endoskopowych[4].
Na
bezpieczeństwo
badania
endoskopowego wpływa dobrze wyposażony
gabinet, który ma być przestronny, co
umożliwi swobodny dostęp do pacjenta i
sprzętu
endoskopowego,
oraz
dobrze
oświetlony poprzez światło naturalne i
elektryczne. Zmywalnia powinna znajdować
się poza gabinetem, którym wykonuje się
badanie, w pomieszczeniu tym powinna być
wentylacja
mechaniczna
nawiewnowyciągowa, brodzik do ręcznego mycia
endoskopów oraz urządzenia do mycia i
dezynfekcji.
Do
zadań
pielęgniarki
należy
dopilnowanie, aby gabinet endoskopowy był
wyposażony
w:
kompletny
sprzęt
endoskopowy, jałowe szczypce do pobierania
wycinków,
naczynia
próżniowo-ssące,
okulary,
fartuch
ochronny,
rękawice
jednorazowego użycia, ustniki (różnej
wielkości), gaziki, lignina, probówki do
badań laboratoryjnych oraz do badań
histopatologicznych, aparat do mierzenia
ciśnienia i stetoskop, EKG, zestaw
przeciwwstrząsowy, zestaw do intubacji,
dostęp do źródła tlenu.
PRZYCZYNY ZAKAŻEŃ
Endoskopia zaliczana jest do badań
inwazyjnych. Endoskop
wnika
w
środowisko uszkodzonej tkanki sam jej nie
uszkadzając, dlatego może być źródłem
zakażenia między innymi Salmonellą,
Pseudomonas, WZW typy B i C. Przyczyny
zakażeń
mogą
być
spowodowane
nieprawidłowym przygotowaniem endoskopu
do badania, nieprawidłowym transportem i
przechowywaniem, zanieczyszczoną lub
uszkodzoną
myjnią
dezynfektora,
ograniczeniem
związanym
z
budową
endoskopów, skażoną wodą w pracowni
endoskopowej,
zanieczyszczoną
lub
niesprawną myjnią, skracaniem czasu
suszenia i faz procesów tzw. dekontaminacji.
Poprzez stosowanie się do właściwych
procedur dotyczących mycia, dezynfekcji i
sterylizacji możemy zapobiec infekcjom,
które są przenoszone przez endoskop. Istotne
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jest, aby w pracowni endoskopowej personel
medyczny zachowywał zasady aseptyki. Nie
przestrzeganie tych zasad może stanowić
źródło zakażenia dla pacjenta i personelu.
Gabinet endoskopowy powinien mieć
wydzielone pomieszczenie do mycia rąk i
przygotowania sprzętu endoskopowego do
użytku.
PRZYGOTOWANIE ENDOSKOPU
DO PONOWNEGO UŻYTKU
Wiadomo,
że
endoskop
jest
urządzeniem wielokrotnego użytku, dlatego
wytwórców obowiązuje Dyrektywa Rady
93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r.
dotycząca wyrobów medycznych (plus
2007/47/EC) mówiąca o tym ,że „…w
przypadku wyrobów wielokrotnego użytku,
do wyrobu należy dołączyć informację o
właściwych procesach pozwalających na
ponowne użycie, obejmującą czyszczenie,
dezynfekcję, pakowanie oraz, gdzie stosowne,
metodę sterylizacji wyrobu mającego być
ponownie sterylizowanym, a także wszelkie
ograniczenia w odniesieniu do ilości
kolejnych użyć. … „[5]
Jak już wcześniej wspomniano, aby nie
doszło do zakażeń oraz, aby nie stwarzać
sytuacji zagrożeń dla personelu i pacjenta,
akcesoria
endoskopu
powinny
być
prawidłowo
przygotowane do użytku
poddając je procesowi dekontaminacji, na co
ma wpływ mechanika 70%, chemia 10%,
temperatura 10%, czas 10% i woda. Proces
dekontaminacji
obejmuje
oczyszczanie,
dezynfekcję i sterylizację.[6]
Proces dekontaminacji ma swoje
procedury,
które
zawierają
schematy
postępowania,
procedury,
wzory
dokumentacji oraz opisy postępowania.
Każdy proces dekontaminacji powinien być
kontrolowany i dokumentowany.
Wytyczne ESGE (European Society of
Gastrointestinal Endoscopy - Europejskie
Towarzystwo Endoskopii Trawiennej) i
ESGENA
(European
Society
of
Gastroenterology and Endoscopy Nurses and
Associates - Europejskie Towarzystwo
Pielęgniarek i Asystentów Gastroenterologii i
Endoskopii) zakładają, że:

• dekontaminacja ma na celu wykonanie
badań i zabiegów endoskopowych bez ryzyka
przeniesienia infekcji
• proces dekontaminacji powinien być
przeprowadzony
przez
specjalnie
przeszkolony personel, w odpowiednio
przygotowanych, odrębnych pomieszczeniach
• dekontaminacja
powinna
zostać
przeprowadzona
po
każdym
użyciu
endoskopu
• proces
dekontaminacji
sprzętu
endoskopowego składa się z kilku etapów:
czyszczenia mechanicznego endoskopów,
dezynfekcji endoskopów, dekontaminacji
akcesoriów endoskopowych. [7]
W Polsce w przypadku wykonywania
badań endoskopowych warunki realizacji
świadczeń określa Rozporządzenie Ministra
Zdrowia zmieniające rozporządzenie w
sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z dnia
29 sierpnia 2009 r. (DZ.U.09.139.1142) [8].
Zapis mówi o tym, że osoba pracująca w
pracowni endoskopowej powinna posiadać
specjalistyczny
kurs
endoskopowy
,
najczęściej jest to pielęgniarka, i tylko po
takim przygotowaniu może prawidłowo
przygotować endoskop do ponownego
użytku.
Do obowiązków pielęgniarki należy
dbanie
o
wyposażenie
pracowni
endoskopowej oraz o sprawność sprzętu
endoskopowego.
Pielęgniarka
powinna
wiedzieć i pamiętać, że po każdym badaniu
sprzęt
należy
dokładnie
umyć
i
zdezynfekować.
Skuteczna
dezynfekcja
zależy od prawidłowego oczyszczenia,
dlatego proces ten odgrywa bardzo dużą rolę.
Czyszczenie endoskopu można wykonać
mechanicznie bądź manualnie. Należy
zaznaczyć, że przy czyszczeniu manualnym
istnieje większe ryzyko zakażeń personelu,
jak również ryzyko popełnienia ludzkiego
błędu. Wybór przedstawionych sposobów
dekontaminacji należy do osoby zarządzającej
pracownią endoskopową.
Do dezynfekcji manualnej najczęściej
stosuje się środki: 2-procentowy aldehyd
glutarowy,
0,55-procentowy
aldehyd
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ortoftalowy, kwas nadoctowy, nadtlenek
(dwutlenek) chloru, związki utleniające,
preparaty
zawierające
czwartorzędowe
związki
amoniowe,
alkilaminę
lub
glukoprotaminę oraz elektrolizowaną kwaśną
wodę, która zawiera kwas podchlorawy i
podchloryn sodu.
Pielęgniarka endoskopowa powinna
wykonywać czyszczenie w kolejności:
• proces rozpocząć bezpośredni po
zakończonym zabiegu lub badaniu
• przepłukać kanał endoskopu woda lub
powietrzem
• przepłukać
kanał
biopsja/ssanie
roztworem detergentu przez 10-15sekund
• na świeżo przygotować wodny
roztwór enzymatyczny
•w
przygotowanym
roztworze
całkowicie zanurzyć endoskop
• za pomocą jednorazowych gazików
umyć powierzchnię zewnętrzną
• miękką szczoteczka wyszczotkować
dystalny koniec instrumentu
• zwrócić uwagę na zakończenie kanału
woda/powietrze i elewator
• wszystkie zastawki usunąć i umyć
• wyszczotkować i wyczyścić otwór
kanału biopsyjnego
• wyszczotkować i wyczyścić otwór
kanału ssania
• dopasowaną szczoteczką czyścić
kanały wewnętrzne
• zachować
kolejność
procesu
szczotkowania: otwór kanału biopsyjnego,
otwór
kanału
ssania
—
końcówki
instrumentu, otwór kanału ssania —
końcówka ssąca sznura łączącego
• wodnym
roztworem
detergentu
przepłukać kanały wewnętrzne
• przepłukać wodą kanały wewnętrzne
• przedmuchiwać powietrzem kanały
usuwając w ten sposób wodę
Do dezynfekcji endoskopów zaleca się
automatyczne myjnie endoskopowe tzw.
dezynfektory. Pielęgniarka powinna wykonać
ten proces w sposób następujący:
• wstępne płukanie endoskopu w
temperaturze nie większej niż 45°C
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• wykonanie testu szczelności
• mycie podczas, którego istotny jest
czas, temperatura i stężenie środków
chemicznych
• płukanie z zanieczyszczeń
• płukanie wodą wyższej jakości
• do płukania endoskopów elastycznych
końcowe płukanie zdezynfekowana wodą
• po końcowym płukaniu następuje
dezynfekcja
• endoskopy elastyczne poddawane są
dezynfekcji chemiczno-termicznej
• ostatnim procesem jest suszenie
ESGE
dopuszcza
możliwość
dezynfekcji ręcznej, w której pielęgniarka
powinna wykonać następujące etapy:
• przygotowanie
środka
dezynfekcyjnego odpowiednio do danego
procesu i zgodnie z zaleceniem producenta
• w całości zanurzenie endoskopu w
przygotowanym środku dezynfekcyjnym
• wypełnienie
kanałów
środkiem
dezynfekcyjnym i pozostawienie endoskopu
na 20 min
• przepłukanie zewnętrznej powierzchni
endoskopu i jego kanałów wodą filtrowaną
lub destylowaną
• odnotowanie
dezynfekcji
w
dokumentacji
• wysuszenie zewnętrznej powierzchni
endoskopu
• przedmuchanie kanałów powietrzem
• jednorazowym gazikiem przetrzeć
okular oraz wtyczki do źródła światła
• zamontowanie wydezynfekowanych
zastawek endoskopu
• włożenie do sterylnego, czystego
opakowania endoskopu
• włożenie endoskopu do szafy
PRZECHOWYWANIE
ENDOSKOPÓW
Endoskop przechowuje się w specjalnie
przystosowanych szafach w pozycji pionowej.
Przechowuje się je bez opakowań, wówczas
przed użyciem należy poddać je dezynfekcji
lub w czystych - sterylnych opakowaniach.
TRANSPORT ENDOSKOPÓW
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Transport
endoskopów
powinien
odbywać się w zamkniętych pojemnikach.
KONTROLNE
BADANIA
MIKROBIOLOGICZNE ENDOSKOPÓW
Obowiązkiem
pielęgniarki
jest
dopilnowanie, aby były wykonywane
kontrolne badania mikrobiologiczne. Raz na
kwartał pobrane wymazy z górnej
wewnętrznej części urządzenia myjąco –
dezynfekującego oraz badanie popłuczyn
/przelanie (jałowego płynu endoskopu.[9]
PODSUMOWANIE
W dzisiejszych czasach w ochronie
zdrowia zauważa się szybkie tempo pracy,
skrótowość
porad
oraz
ograniczone
informacje dotyczące badań. Zaś pacjenci
oceniają daną placówkę oraz personel w
sposób subiektywny, dlatego ważne jest, aby
każdego pacjenta traktować indywidualnie i

dbać o dobre relacje między pacjentem a
lekarzem, pacjentem a pielęgniarką, by
poczucie satysfakcji ze współpracy było
zadawalające. Badanie endoskopowe będzie
przebiegało pomyślnie, jeśli pielęgniarka
będzie świadoma swoich działań, będzie
posiadała umiejętności i fachową wiedzę,
którą będzie systematycznie uzupełniała.
Natomiast podczas zabiegu poprawi komfort
psychiczny i fizyczny pacjenta. Tylko dzięki
dobrej współpracy pacjenta- pielęgniarkilekarza może być sprawnie przeprowadzone
badanie, a dzięki odpowiedzialności za
wykonywanie zadań przez pielęgniarkę i
lekarza będzie zapewnione bezpieczeństwo
pacjenta, za czym idzie podniesienie jakości
wykonywanych usług.
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МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ В ПОЛЬЩІ У
ДОСЛІДЖЕННЯХ ЕНДОСКОПІЇ

RESPONSIBILITIES AND TASKS OF
POLISH NURSES BEFORE,AND AFTER
ENDOSCOPY

Граф Люцина, Шлежона Маріола
Сілезький медичний університет в
Катовіцах (Польща) кафедра філософії ,
біоетика та суспільно-гуманітарних наук.

Graf Lucyna, Shlezhona Mariola
Silesian Medical University in Katowice
(Poland) department of philosophy, bioethics,
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Ендоскопія
передбачає
вивчення
внутрішньої
частини
тіла,
вона
здійснюється лікарем, медсестрою, яка
допомагає, з кваліфікацією, отриманими
після завершення курсу фахівця, готується
взяти участь в клінічній і ендоскопічної
хірургії та догляду за пацієнтом.Мета
дослідження полягала в тому, щоб
представити
компетенцію
польських
медсестер ендоскопічних основних завдань,
які медсестра повинна виконати перед, під
час і після операції. Вони обговорили команда
співпрацю в ході ендоскопічної хірургії. Являє
попит на ендоскопії та документації, яка
повинна бути проведена. Особливу увагу було
приділено
підготовці
ендоскопів
для
повторного використання, слідуючи належні
процедури для очищення, дезінфекції та
стерилізації, а також зберігання і
транспортування
ендоскопів
та
контролювати мікробіологічне тестування.
Ключові
слова:
ендоскопія,
компетенція медсестер

Endoscopy involves the examination of
internal body parts, she made a doctor, a nurse
who helps with qualifications obtained after
completion of specialist, is preparing to
participate in clinical and endoscopic surgery
and care patsiyentom.Meta study was to present
the competence of Polish nurses endoscopic the
main tasks that a nurse should do before, during
and after surgery. They discussed cooperation
team during endoscopic surgery. Is the demand
for endoscopy and documentation that must be
made. Particular attention was paid to
preparing endoscopes for reuse, following
correct procedures for cleaning, disinfection
and sterilization, storage and transportation of
endoscopes and control microbiological testing.
Keywords: endoscopy, the competence of
nurses
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УДК 316.354-055.2:618.19-066-084
UDZIAŁ KOBIET POLSKICH W PROGRAMACH PROFILAKTYCZNYCH
Marć M.
Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Katedra Pielęgniarstwa, Instytut Pielęgniarstwa
i Nauk o Zdrowiu, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski
Rękas M.
Katedra Pielęgniarstwa, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Wydział
Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski
Współczesna medycyna ma do zaoferowania wiele sposobów zapobiegania chorobom, a
jednym z najważniejszych są badania profilaktyczne. Powstał również łatwo dostępny rynek
programów profilaktycznych. Niestety wciąż za mało kobiet zdecydowało się do poddanie się takim
badaniom. Wśród zadań Narodowego Funduszu Zdrowia należy wymienić finansowanie świadczeń
opieki zdrowotnej, opracowywanie, wdrażanie oraz finansowanie programów profilaktycznych,
promocję zdrowia oraz prowadzenie Centralnego Wykazu Ubezpieczonych i wiele innych.
Słowa Kluczowe:
Pierwsza z nich jest skierowana do całej
Wstęp
Współczesna
medycyna
ma
do
populacji niezdiagnozowanej, a jej celem jest
zaoferowania wiele sposobów zapobiegania
dostarczenie wiedzy oraz nauczenie i
chorobom, a jednym z najważniejszych są
wypracowanie prozdrowotnych umiejętności
badania profilaktyczne. Powstał również
psychologicznych oraz społecznych. Celem
łatwo
dostępny
rynek
programów
tego poziomu profilaktyki będzie redukcja
profilaktycznych. Niestety wciąż za mało
czynników ryzyka zachorowania oraz
kobiet zdecydowało się do poddanie się takim
zapobieganie nowym przypadkom chorób.
badaniom. Wśród zadań Narodowego
Selektywna profilaktyka jest kierowana
Funduszu
Zdrowia
należy
wymienić
do
grup
o
zwiększonym
ryzyku
finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej,
zachorowalności. Celem tego poziomu
opracowywanie, wdrażanie oraz finansowanie
profilaktyki jest reedukacja zachowań
programów
profilaktycznych,
promocję
ryzykownych zależnych od człowieka.
zdrowia oraz prowadzenie Centralnego
Działania należy dostosować do potrzeb i
Wykazu Ubezpieczonych i wiele innych [1].
problemów grupy.
Głównymi
zadaniami
programów
Ostatnim
poziomem
klasyfikacji
profilaktycznych oraz profilaktyki jest zmiana
profilaktyki jest profilaktyka wskazująca.
postaw oraz zachowań jednostki i jej
Kierowana jest ona do jednostek lub grup
przekonań. Osiągnięcie celów profilaktyki
podwyższonego ryzyka, u których wystąpiły
jest możliwe dzięki sposobowi jej działaniu.
już objawy patologiczne. Celem tego
Podział poziomów profilaktyki został
poziomu profilaktyki będzie ograniczenie
przedstawiony przez Gordona w 1987 roku.
czasu trwania owej dysfunkcji [2].
Był on następnie rozbudowywany i
Cel pracy
modyfikowany, a w 2005 roku został
Celem niniejszej pracy jest ukazanie
rozpowszechniony
w
krajach
Unii
wariantów programów profilaktycznych w
Europejskiej. Podział ten wyraźnie oddziela
Polsce oraz analiza udziału kobiet w
profilaktykę od innych działań i wyodrębnia
poszczególnych badaniach.
trzy poziomy jakie jak: profilaktyka
Dane statystyczne
uniwersalna, selektywna oraz wskazująca.
Według bilansu ludności Polski
sporządzonego w dniu 31.12.2015 roku w
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Polsce żyje 38437239 osób. Liczniejsza grupę
stanowią kobiety i jest ich 19839248, zaś
mężczyzn 18597991. Polaków w wieku od 15
do 64 roku życia na terenach Polski żyje
26606257 z czego 13329237 są to kobiety. W
2015 roku w Polsce odnotowano prawie 26
tysięcy mniej urodzeń niż zgonów. Polska
znajduje się na 34 miejscu pod względem
liczby ludności wśród krajów świata oraz na 6
w krajach UE.
W 2015 roku na terenach Polski zmarło
395 tysięcy osób. Główną przyczyną zgonów
w Polsce są choroby układu krążenia oraz
nowotwory, które stanowią łącznie 70%
wszystkich zgonów. Od kilku lat obserwuje
się zmniejszenie umieralności z powodu
chorób układu krążenia, zaś niepokojącym
zjawiskiem staje się wzrost liczby zgonów z
powodu nowotworów. Przeciętna długość
życia w 2015 roku wynosiła 73,6 lat dla
mężczyzn oraz 81,6 lat dla kobiet [3].
Zachorowalność
Na przestrzeni ostatnich dekad wzrosła
zachorowalność na nowotwory złośliwe w
Polsce i stanowią druga co do częstości
przyczynę zgonów. Zachorowalność na w/w
chorobę
wzrasta
wraz
z
wiekiem.
Zapadalność w Polsce na nowotwory złośliwe
jest niższa u obu płci niż w innych krajach
Unii Europejskiej, zaś umieralność w Polsce
jest wyższa niż średnia dla krajów Unii
Europejskiej [4].
Najczęściej występującym nowotworem
złośliwym u kobiet w Polsce jest rak piersi i
stanowi on około
20% wszystkich
zachorowań nowotworowych. Rak szyjki
macicy rocznie dotyka około 4 tysięcy polek z
czego blisko połowa umiera [5].
W 2015 roku na terenie Polski w
ramach Populacyjnego Programu Wczesnego
Wykrywania Raka Piersi w mammobusach
oraz pracowniach stacjonarnych przebadało
się około 1,1 miliona kobiet, zaś 620 tysięcy
skorzystało z Populacyjnego Programu
Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy
[6].
Programy profilaktyczne dla kobiet w
Polsce
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Narodowy Fundusz Zdrowia zachęca
Polki do bezpłatnego przebadania się w
ramach
programów
profilaktycznych.
Programy te mają na celu wczesne wykrycie
patologii, oraz wprowadzenie wczesnej i
skutecznej terapii. Regularne korzystanie z
badań
profilaktycznych
wskazuje
prawdopodobieństwo stanu zdrowia i/lub
choroby. Badania te są sponsorowane przez
Ministerstwo
Zdrowia
oraz
Odziały
Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
[7].
Badania profilaktyczne można wykonać
w zakładach opieki zdrowotnej, które mają
podpisaną umowę z Narodowym Funduszem
Zdrowia na udział w programach. Z wybraną
placówką należy ustalić termin badania
osobiście lub telefonicznie. Programy są
adresowane do określonych grup wiekowych.
Osoby z poza grupy objętej programem
profilaktycznym mogą również skorzystać z
bezpłatnego badania w ramach ubezpieczenia
zdrowotnego
mając
skierowanie
od
specjalisty bądź lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej [8].
Na liście programów profilaktycznych
adresowanych wyłącznie do kobiet znalazł
się: Populacyjny Program Wczesnego
Wykrywania raka Piersi (mammografia),
Populacyjny Program Profilaktyki Raka
Szyjki Macicy (cytologia) oraz Program
Badań Prenatalnych.
Populacyjny Program Wczesnego
Wykrywania Raka Piersi (mammografia)
jest adresowany do kobiet w wieku od 50 do
69 roku życia. Z programu mogą korzystać
kobiety co dwa lata. Z programu mogą
skorzystać również kobiety, które skorzystały
już z programu, a otrzymały wezwanie
pisemne do ponownej mammografii po
upływie roku z powodu obciążenia
czynnikami ryzyka takimi jak np. rak piersi u
członka rodziny [5].
Kobiety w ciąży mogą skorzystać z
Programu Badań Prenatalnych, jeżeli
ukończyły 35 rok życia lub w poprzedniej
ciąży wystąpiła aberracja chromosomowa
płodu lub dziecka oraz te u których w czasie
ciąży wykryto nieprawidłowości w badaniach
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biochemicznych lub ultrasonograficznych.
Bo bezpłatnego badania może przystąpić
również kobieta, która ma zwiększone ryzyko
urodzenia potomstwa dotkniętego chorobą
uwarunkowaną
wieloczynnikową
lub
monogenetycznie.
Badanie
prenatalne
przysługuje również kobiecie, u której
potwierdzono aberrację chromosomową lub
występuje ona u ojca dziecka [9].
Do kobiet w wieku 25 – 59 lat
adresowany jest Populacyjny Program
Profilaktyki Raka Szyjki Macicy (cytologia).
Z programu skorzystać mogą kobiety, które
nie wykonywały badania cytologicznego w
minionych 36 miesiącach oraz te, które są
obciążone czynnikami ryzyka i nie miały
wykonanego badania cytologicznego w
minionych 12 miesiącach [9].
Wśród czynników zwiększających
zachorowalność na raka szyjki macicy
wymienia się przede wszystkim wiek oraz
zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego .
Wraz z wiekiem kobiet zwiększa się
zachorowalność, a szczyt zachorowań
przypada na kobiety w wieku od 45 do 55
roku życia. Wczesne rozpoczęcie życia
seksualnego, niski status społeczny oraz
ekonomiczny, palenie tytoniu oraz duża liczba
partnerów seksualnych i odbytych porodów
również zwiększają ryzyko zachorowalności
[5].
Kobiety mogą również skorzystać z
innych programów adresowanych zarówno do
kobiet jak i mężczyzn, takich jak: Program
Profilaktyki Gruźlicy, Program Profilaktyki
Chorób Odtytoniowych w tym Przewlekłej
Obturacyjnej Choroby Płuc (POChP) oraz
Program Profilaktyki Chorób Układu
Krążenia.
W niektórych województwach Polski
wzrasta zachorowalność na gruźlicę, dlatego
należy dokonać wszelkich starań, aby
rozpoznać chorobę i zastosować szybko trafne
leczenie. Program profilaktyki gruźlicy
adresowany jest do osób, które ukończyły
osiemnasty rok życia i nie miały rozpoznanej
gruźlicy w wywiadzie oraz do tych osób,
które miały kontakt z osobami z rozpoznaną
gruźlica. Do programu mogą przystąpić

również osoby, które mają trudne warunki
życiowe, które z kolei mogłaby wpłynąć na
wystąpienie
choroby
np.
osoby
niepełnosprawne, bezdomne lub obciążone
długotrwałą chorobą [5, 9].
Główną przyczyną zgonów w Polsce i
na świcie są choroby układu krążenia, a
umieralność
z powodu tych chorób w Polsce należy do
najwyższych w Europie. W Polsce
realizowany jest Program Profilaktyki Chorób
Układu Krążenia skierowany do osób, które w
danym roku ukończą 35, 40, 45, oraz 50 i 55
rok życia. Osoby te, nie mogą skorzystać z
programu jeżeli mają rozpoznaną już chorobę
układu krążenia i korzystały z świadczeń
programu w przeciągu ostatnich pięciu lat [5,
9].
Z dwóch etapów składa się Program
Profilaktyki Chorób Odtytoniowych w tym
Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc
(POCh). Pierwszy etap zwany podstawowym
skierowany jest do osób powyżej 18. roku
życia, którzy palą papierosy, jak również w
zakresie diagnostyki przewlekłej obturacyjnej
choroby płuc – dla osób między 40. a 65.
rokiem życia zarówno dla kobiet jak i
mężczyzn, którzy w minionych 36 miesiącach
nie
mieli
wykonanego
badania
spirometrycznego w ramach w/w programu.
Drugi etap – specjalistyczny – skierowany
jest do osób uzależnionych od palenia
papierosów,
skierowanych
z
etapu
podstawowego [9].
Uczestnictwo
w
programach
profilaktycznych przez Polki
Polki rzadziej niż kobiety z innych
rozwiniętych państw korzystają z badań
przesiewowych. W latach 2007 – 2009 z
zaproszeń na badania cytologiczne w ramach
programu
profilaktycznego
skorzystało
niespełna 25% zaproszonych kobiet. Jak
wynika z badań przeprowadzonych na
zlecenie firmy Simens od stycznia do marca
2011
roku
częściej
w
badaniach
cytologicznych uczestniczą kobiety pomiędzy
31. a 50. rokiem życia w porównaniu z
kobietami w przedziale wiekowym 19 – 30 i
powyżej 50 lat. Częściej uczestniczą kobiety z
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wyższym statusem społecznym oraz wyższym
wykształceniem
jak i zamężne lub żyjące w nieformalnych
związkach w porównaniu do wdów, kobiet
samotnych, rozwiedzionych czy w separacji
[10].
Liczba przeprowadzonych badań
mammograficznych w 2015 roku
W okresie od 1 stycznia 2015 roku do
31
grudnia
2015
roku
z
badań
mammograficznych skorzystało 1,131,671
osób. Były to kobiety w przedziale
wiekowym od 50 do 69 roku życia.
Wykonano 544 395 badań u kobiet w
przedziale wiekowym od 50 do 59 roku życia
oraz 587 276 badań w przedziale wiekowym
od 60 do 69 roku życia. Wyniki prawidłowe
odebrało 721 501 kobiet. Średnia wieku
badań ogólnopolskich wynosiła 60 lat.
Najwięcej przebadanych kobiet odnotował
Śląski Odział Wojewódzki Narodowego
Funduszu Zdrowia – 153 067 kobiet. Kolejno
były to Mazowiecki Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia – 127 134
przebadanych kobiet oraz Wielkopolski
Odział Wojewódzki Narodowego Funduszu
Zdrowia – 121 786 wykonanych badań.
Najmniejszą liczbę badań odnotowano w
Opolskim
Oddziale
Wojewódzkim
Narodowego Funduszu Zdrowia – tylko 26
318 osób [11].
Liczba przeprowadzonych badań
cytologicznych w 2015 roku
W okresie od 1 stycznia 2015 do 31
grudnia 2015 roku wykonano 685 225 badań
cytologicznych, z których 681 555 były
odpowiednie do oceny. W przypadku 662 815
badań
nie
stwierdzono
żadnych
niepokojących zmian patologicznych. W
Śląskim
Oddziale
Wojewódzkim
Narodowego Funduszu Zdrowia odnotowano
największą liczbę pobranych badań – 954466
z których 94928 nadawało się do oceny. W
Mazowieckim
Oddziale
Wojewódzkim
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Narodowego Funduszu Zdrowia również
odnotowano jedną z większych liczbę pobrań
badań na tle innych oddziałów Narodowego
Funduszu Zdrowia i było to 78537 pobrań, z
czego 78057 były odpowiednie do oceny.
Najmniejszą
liczbę
pobranych
badań
zarejestrowano w Lubuskim Oddziale
Wojewódzkim
Narodowego
Funduszu
Zdrowia – 20092 pobrań, z których 19835
były odpowiednie do oceny. Stosunkowo
niską liczbę pobrań badań na tle innych
oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia
odnotowano w Świętokrzyskim Oddziale
Narodowego Funduszu Zdrowia – 20 867
pobrań z których 20 822 okazały się być
odpowiednie do oceny [11].
Podsumowanie
Zdrowie zależy od wielu różnorodnych
czynników.
Niektóre
z
czynników
wpływających na stan zdrowia można
kontrolować. W promocji zdrowia i edukacji
zachowania zdrowotne mają ważną rolę do
spełnienia, mogą sprzyjać lub szkodzić
zdrowiu.
Do działań sprzyjających zdrowiu
należy: aktywność fizyczna, rozsądna dieta,
prawidłowa masa ciała, brak zachowań
ryzykownych dla zdrowia oraz profilaktyka i
korzystanie z badań profilaktycznych.
Niestety z trudem dostrzega się
symptomy tych zmian w społeczeństwie
Polek odnoszące się do zwiększonego udziału
w programach profilaktycznych. Polskie
kobiety biorą udział w programach
profilaktycznych, lecz wciąż liczba ta jest za
mała. Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi
wiele akcji edukacyjnych oraz programów
profilaktycznych dla społeczeństwa polskiego
w tym dla kobiet. Narodowy Fundusz
Zdrowia powinien promować zachowanie
prozdrowotne
Działania Narodowego
Funduszu Zdrowia należy kontynuować [12,
13].
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УЧАСТЬ ПОЛЬСЬКИХ ЖІНОК В
ПРОФІЛАКТИЧНИХ ПРОГРАМАХ

PARTICIPATION OF WOMEN IN
POLISH PREVENTION PROGRAMS

Марч Малгожата
Інститут медсестринства та наук про
здоров’я Жешувського університету

March Malgorzata
Institute of Nursing and Health Sciences
of the University of Rzeszow

Сучасна
медицина
може
запропонувати
безліч
способів,
щоб
запобігти хворобі, і один з найбільш
важливих є профілактичні огляди. Був
також легко доступні на ринку для програм
профілактики. На жаль, до сих пір дуже
мало жінок вирішили представити такі
випробування. Серед завдань Національного
фонду
охорони
здоров'я
замінити
фінансування медичних послуг, розробці,
реалізації
та
фінансування
програм
профілактики, зміцнення здоров'я та
проведення Центральної інвентаризації
Страхувальника і багато інших.

Modern medicine can offer many ways to
prevent disease, and one of the most important
is the preventive examinations. There was also
easily available in the market for prevention
programs. Unfortunately, until now very few
women have decided to introduce such tests.
Among the objectives of the National Health
Fund replace financing of health services,
development, implementation and financing of
prevention, health promotion and inventory of
Central Insured and many others.
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UCZESTNICTWO KOBIET WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W
PROGRAMACH PROFILAKTYCZNYCH
Marć M.
Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Katedra Pielęgniarstwa, Instytut Pielęgniarstwa
i Nauk o Zdrowiu, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski
Rękas M.
Katedra Pielęgniarstwa, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Wydział
Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski
Choroby nowotworowe oraz choroby układu krążenia stanowią przyczynę przedwczesnych
zgonów na terenie Polski. Kolejno wśród przyczyn zgonów nadmienia się wypadki, zatrucia oraz
urazy. Lata od 2000 do 2011 można określić jako okres korzystnej walki z chorobami
nowotworowymi w stosunku do potrzeb i możliwości kraju. Pomimo bezdyskusyjnej poprawy stanu
zdrowia mieszkańców Polski, sytuacja zdrowotna przedstawia się na tle innych krajów europejskich
wciąż niekorzystnie.
Dbanie o swoje zdrowie należy
Wstęp
Choroby nowotworowe oraz choroby
rozpocząć od eliminacji złych nawyków czy
układu
krążenia
stanowią
przyczynę
zachowań. W populacji zamieszkującej tereny
przedwczesnych zgonów na terenie Polski.
Polski wśród czynników ryzyka zdrowotnego,
Kolejno wśród przyczyn zgonów nadmienia
związanego ze stylem życia napotyka się
się wypadki, zatrucia oraz urazy. Lata od
palenie tytoniu, spożywanie alkoholu,
2000 do 2011 można określić jako okres
nadwagę, małą aktywność fizyczną oraz
korzystnej
walki
z
chorobami
nieprawidłowe odżywianie. Jak wynika z
nowotworowymi w stosunku do potrzeb i
danych z 2009 roku codziennie w Polsce pali
możliwości kraju. Pomimo bezdyskusyjnej
papierosy 33,5% mężczyzn oraz 21,0%
poprawy stanu zdrowia mieszkańców Polski,
kobiet. Z otyłością lub nadwagą zmaga się
sytuacja zdrowotna przedstawia się na tle
61,4% mieszkańców Polski.
innych
krajów
europejskich
wciąż
Szereg działań, które są realizowane na
niekorzystnie. Środki finansowe, które są
terenach Polski mają za zadanie zredukować
przeznaczone w Polsce na profilaktykę i
liczbę ryzykownych zachowań dla zdrowia
zdrowie publiczne należą do najniższych
oraz kształtować te prozdrowotne [1, 2].
przeliczając na jednego mieszkańca, ale
Cel pracy
charakteryzują się stałym wzrostem.
Celem niniejszej pracy jest ukazanie
Narodowy Fundusz Zdrowia oraz inne
udziału kobiet województwa podkarpackiego
instytucje i organizacje prozdrowotne
w programach profilaktycznych.
wychodzą
naprzeciw
problemom
Programy Profilaktyczne dla kobiet
społeczności Polski jakimi są zachorowania
w Polsce
oraz brak wiedzy społeczeństwa na temat
Na liście programów profilaktycznych
zapobiegania chorobom. W Polsce i na terenie
dostępnych dla kobiet w Polsce znalazły się:
województwa podkarpackiego organizowane
populacyjny program wczesnego wykrywania
są różne kampanie społeczne oraz programy
raka
piersi
(mammografia),
program
profilaktyczne, które mają na celu badania
profilaktyki raka szyjki macicy, program
przesiewowe populacji, wczesne wykrycie
profilaktyki
gruźlicy,
program
badań
patologii oraz edukację zdrowotną.
prenatalnych, program profilaktyki chorób
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układu krążenia oraz program profilaktyki
chorób odtytoniowych.
Programy Profilaktyczne dla kobiet
na terenie województwa podkarpackiego
Na liście programów profilaktycznych
dostępnych
dla
kobiet
na
terenie
województwa podkarpackiego znalazły się
programy, które są ogólnodostępne
dla
każdej Polki, a dodatkowo program wczesnej
diagnostyki i leczenia jaskry.
Program wczesnej diagnostyki i
leczenia jaskry jest
skierowany do
świadczeniobiorców powyżej 35 roku życia.
Określając wiek, należy brać pod uwagę rok
urodzenia. Program jest realizowany w
poradni okulistycznej, która podpisała
kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Do badań nie mogą przystąpić osoby, które
były diagnozowane w kierunku jaskry w
minionych ostatnich dwóch latach oraz te, u
których zdiagnozowano już jaskrę. Program
ten obejmuje, przeprowadzenie wywiadu
edukacji zdrowotnej, uzupełnienie ankiety,
badanie okulistyczne gałki ocznej, ciśnienia
śródgałkowego i kąta przesączania. Następnie
w zależności od wyniku badania, osoby z
nieprawidłowym wynikiem objęte zostają
pogłębioną diagnostyką i leczeniem [3].
Dane demograficzne
Według danych na dzień 31 grudnia
2014 roku w województwie podkarpackim
żyje 2129187 osób, z których 1042683
stanowią mężczyźni, a resztę tj. 1086504
stanowią kobiety. W miastach żyje 41,3%
ogółu ludności, pozostałe 58,7% mieszka na
wsi. W 2014 roku na świat w województwie
podkarpackim przyszło 19953 dzieci, z
których 9738 były to dziewczynki, a
pozostałe 10215 dzieci stanowili chłopcy. W
województwie podkarpackim w 2014 roku
zmarło 18361 osób, wśród których było 9579
mężczyzn i 8782 kobiet. W 2013 roku z
powodu chorób nowotworach zmarło 202
osoby na 100 tys. ludności [4].
Zachorowalność
Z powodu raka szyjki macicy w
województwie podkarpackim w roku 2000
zachorowało 178 na 100 000 kobiet, zaś już w
2013 roku zachorowań tych było 139 na 100
96

000 mieszkanek. W roku 2000 zmarło z
powodu wyżej wymienionego raka szyjki
macicy 82 kobiety na 100 000 mieszkanek,
zaś w 2013 roku zgonów było 83 na 100 000
mieszkanek [5].
Liczba zachorowań z powodów
nowotworów żeńskich narządów płciowych w
roku 2000 wynosiła 518 na 100 000
mieszkanek podkarpacia, zaś zgonów było
297 na 100 000. W roku 2013 liczba
zachorowań z powodu wyżej wymienionych
nowotworów żeńskich narządów rozrodczych
wynosiła 660 na 100 000 populacji kobiet, zaś
zgonów z tego powodu było 290 na 100 000
[6].
Analiza
statystyczna
przeprowadzonych badań profilaktycznych
w poszczególnych latach
Liczba przebadanych kobiet
w
Polsce - stan z 1 stycznia 2013
Z programu profilaktyki raka piersi
najwięcej polek skorzystało w województwie
lubuskim – 53,74% populacji kobiet.
Najmniejszą grupę przebadanych Polek
odnotowano w województwie mazowieckim
(38,53%),
podkarpackim
(38,79%)
i
małopolskim (38,88%).
Z programu profilaktycznego raka
szyjki macicy najwięcej kobiet skorzystało w
województwie warmińsko – mazurskim,
gdzie badaniu poddało się 33,20% kobiet, zaś
najmniejszą
grupę
stanowiły
Polki
zamieszkujące województwo wielkopolskie,
gdzie przebadano 17,41% uprawnionych do
badania [7].
Liczba przebadanych kobiet w
województwie podkarpackim – stan z 1
stycznia 2013
Według danych z 1 stycznia 2013 roku
w powiecie mieleckim odsetek populacji
kobiet objętych programem profilaktyki raka
piersi wyniósł 50,19%. Z danych wynika, że
wskaźnik ten był najwyższy wśród powiatów
województwa podkarpackiego.
Najmniej
kobiet zostało przebadanych w powiecie
grodzkim tarnobrzeskim – 23,72% kobiet [7].
W powiecie strzyżowskim 29,50%
populacji kobiet skorzystało z możliwości
przebadania
się
dzięki
programowi
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profilaktyki raka szyjki macicy. Najmniej
kobiet zgłosiło się na badania w powiecie
sanockim i było to zaledwie 11,56% płci
żeńskiej [7].
Liczba przebadanych kobiet w Polsce
– stan 1 stycznia 2014
Najwięcej
kobiet
z
programu
profilaktyki
raka
piersi
skorzystały
mieszkanki województwa lubuskiego, gdzie
odnotowano 52,40% badań. Najmniej kobiet z
programu profilaktyki raka piersi skorzystały
mieszkanki województwa podkarpackiego
(38,33%) oraz małopolskiego (38,34%).
Jak wynika z danych, mieszkanki
województwa warmińsko – mazurskiego
mogą być dobrym przykładem dla kobiet z
innych województw ponieważ właśnie tam
odnotowano największy odsetek populacji
kobiet, które skorzystały z programu
profilaktycznego raka szyjki macicy według
danych na stan 1 stycznia 2014 roku. Odsetek
kobiet przebadanych w wyżej wymienionym
województwie wyniósł 31,23% populacji
kobiet. Niestety najniższe powodzenie
program ten miał wśród mieszkanek
Wielkopolski, gdzie badania przeprowadzono
zaledwie 16,93% uprawnionych kobiet [7].
Liczba przebadanych kobiet w
województwie podkarpackim – stan z 1
stycznia 2014
Do badań przeprowadzonych w wyniku
programu profilaktycznego raka piersi
najwięcej kobiet przystąpiło w powiecie
lubaczowskim, gdzie 49,86% mieszkanek
zostało przebadane. W powiecie rzeszowskim
było to zaledwie 24,15% kobiet.
Z programu profilaktyki raka szyjki
macicy
w
powiecie
bieszczadzkim
skorzystało zaledwie 9,76% populacji kobiet.
Była to najmniejsza frekwencja na tle całego
województwa podkarpackiego. Największą
popularnością program ten cieszył się w
strzyżowskim powiecie, gdzie do badań
przystąpiło 32,44% mieszkanek [7].
Liczba przebadanych kobiet w Polsce
– stan 1 stycznia 2015
W Małopolsce zaledwie 37,04% kobiet
przebadało się korzystając z programu
profilaktycznego raka piesi. W województwie

lubuskim zaprotokołowano 54,63% badań
kobiet upoważnionych do wzięcia udziału w
programie.
W wyniku badań przeprowadzonych
dzięki programowi profilaktyki raka szyjki
macicy w Wielkopolsce zostało przebadane
16,48% kobiet. Największą popularnością
cieszył się program profilaktyki raka szyjki
macicy w województwie warmińsko –
mazurskim, gdzie w badaniach uczestniczyło
30,53% kobiet [7].
Liczba przebadanych kobiet w
województwie podkarpackim – stan z 1
stycznia 2015
W powiecie brzozowskim z programu
profilaktyki raka piersi skorzystało najmniej
kobiet na tle całego województwa i było to
31,95% mieszkanek, zaś najwięcej, bo ponad
połowa kobiet poddała się badaniu w
powiecie przemyskim (52,45%).
Niestety zaledwie 4,93% kobiet
mieszkających w powiecie bieszczadzkim
udało się przebadać w kierunku wczesnego
wykrycia raka szyjki macicy. Największą
popularnością cieszył się program się w/w
program w powiecie strzyżowskim, gdzie
30,93%
mieszkanek
uczestniczyło
w
badaniach [7].
Liczba przebadanych kobiet w Polsce
– stan z 1 lipca 2016
Z programu profilaktyki raka piersi w
województwie podkarpackim na dzień 1 lipca
2016 roku skorzystało 40,58% kobiet.
Najmniejszy
odsetek
odnotowano
w
województwie małopolskim, gdzie zaledwie
35,93% kobiet skorzystało z w/w programu.
W województwie lubuskim przebadało się
51,25% kobiet, co stanowi największy
odsetek na tle całej Polski [8].
Z programu profilaktyki raka szyjki
macicy w województwie podkarpackim na
stan z 1 lipca 2016 roku skorzystało 19,62%
kobiet. Niestety stanowi to bardzo mały
odsetek populacji. Mniejszą grupę zbadanych
kobiet odnotowano tylko w województwie
mazowieckim, gdzie przebadanych zostało
17,24% kobiet oraz w województwie
wielkopolskim, gdzie z kolei przebadało się
najmniej kobiet – 16,48% [10].

МАГІСТР МЕДСЕСТРИНСТВА № 2 (16) 2016

97

Liczba przebadanych kobiet w
województwie podkarpackim – stan z 1
stycznia 2016
Analizując liczbę przebadanych kobiet
na Podkarpaciu, Tarnobrzeg jako powiat
grodzki odnotował najniższy procent kobiet,
które poddały się badaniu w kierunku
wykrycia raka piersi. Najwięcej przebadanych
kobiet
zarejestrowano
w
powiecie
lubaczowskim, gdzie na badania zgłosiło się
52,67% kobiet [9].
Z analizy danych w województwie
podkarpackim najmniej kobiet przebadało się
w powiecie bieszczadzkim – zaledwie 6,28%
Polek. Największa grupę przebadanych w
kierunku raka szyjki macicy stanowiły
kobiety z powiatu strzyżowskiego, gdzie
zbadano 34,03% populacji płci żeńskiej [11].
Podsumowanie
Według danych SIMP oraz CBS
(systemy
informacyjne
Narodowego
Funduszu
Zdrowia),
które
zostały
udostępnione na rzecz pracy magisterskiej w
województwie podkarpackim w ramach
programu
profilaktycznego
badan
prenatalnych w
2013
roku zostało
przebadanych 1 341 kobiet, zaś w 2014 roku
był ich już 699 więcej. Nikt z mieszkańców
Podkarpacia nie został przebadany w wyniku
badań prowadzonych na rzecz wczesnej
diagnostyki i leczenia jaskry zarówno w 2013
jak i 2014 roku. Z etapu podstawowego
programu profilaktyki raka szyjki macicy w
2013 roku skorzystało 33 285 kobiet, zaś w
2014 było ich już o 2919 więcej. Z drugiego
etapu programu profilaktyki raka szyjki

macicy w 2013 roku skorzystało 57 kobiet,
zaś w 2014 roku 63 mieszkanki województwa
podkarpackiego.
Z programu profilaktycznego raka piersi
z etapu podstawowego w 2013 roku
skorzystało 49 841 kobiet, zaś w 2014 roku
był ich już 57 967. Już 2 5112 kobiet w 2013
roku korzystało z etapu pogłębionej
diagnostyki programu profilaktyki raka piersi,
zaś w 2014 roku był ich już 3 282 [7].
Z badań przeprowadzonych dzięki
programu profilaktycznemu gruźlicy w 2013
roku skorzystało 4 592 mieszkańców
województwa podkarpackiego zaś w 2014 - 5
893 [7].
Wyniki zaprezentowanych badań oraz
dane statystyczne skłaniają do refleksji nad
swoimi zachowaniami. Konieczne staje się
być
kontynuowanie
propagowania
programów profilaktycznych oraz badań
ankietowych oraz monitoring danych
statystycznych,
które
ukazują
m.in.
zainteresowanie
kobiet
badaniami
profilaktycznymi
oraz
efektywność
promowania badań profilaktycznych w
populacji docelowej.
Odsetek osób, które uczestniczą w
badaniach prowadzonych na rzecz programów
profilaktycznych nie w każdym powiecie
województwa
podkarpackiego
jest
satysfakcjonujący. Należy dołożyć wszelkich
starań, aby zmotywować kobiety do
wykorzystania
możliwości
regularnego
monitorowania stanu zdrowia w zapobieganiu
najczęstszym chorobom kobiecym.
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ПРОФІЛАКТИКИ ЗДОРОВОГО
СПОСОБУ ЖИТТЯ У ЖІНОК В
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TASK OF NURSE PREVENTION IN
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WOMEN
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Рак і серцево-судинні захворювання є
причиною передчасної смерті польського
населення.. Послідовна причиною смерті
згадує нещасних випадків, отруєнь і травм.
Роками з 2000 по 2011 рік можна
охарактеризувати як період, сприятливий
для боротьби з раком в зв'язку з потребами і
можливостями країни. Незважаючи на
безперечний поліпшення здоров'я громадян
Польщі, ситуація здоров'я в порівнянні з
іншими європейськими країнами, як і раніше
негативний.

Cancer and cardiovascular diseases are
the cause of premature death in Polish.
Sequentially cause of death mentions accidents,
poisoning and injuries. The years from 2000 to
2011 can be described as a period favorable to
fight cancer in relation to the needs and
capabilities of the country. Despite the
undisputed improve the health of Polish citizens,
the health situation is as compared to other
European countries is still negative.
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УДК 614.2:616-084:616.98-616.089
БІОЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ БЕЗПЕЧНОГО ЛІКАРНЯНОГО
СЕРЕДОВИЩА
Свиридюк В.З.
КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства»
Житомирської обласної ради
Abstract. A safe stay of patient is in a hospital, and also safety of productive process for a
medical staff directly depend on distribution of hospital infections.
The purpose of work is a study of bioethic aspects of counteraction to the hospital infections
as an inalienable constituent of forming of safe hospital environment.
For gaining end drawn on medical sociological research (questionnaire). 100 medical
sisters of different educational degree are polled
Results. At determination of knowledge of medical personnel it is set on issue of forming of
safe hospital environment, that medical sisters have the subjective overstating of estimation of level
of own knowledge on issue. In addition, on efficiency of work of medical sisters on counteraction to
the hospital infections reflected:
- work in the conditions of the sentinel pressing, when from an operationability, rightness
and adroitness of actions life of patients depends at the urgent states;
- excessive amount of medical documentation in combination with absence of computer
technologies her the automated till;
- improper providing of medical personnel facilities of individual defence.
Conclusions. For effective counteraction to the hospital infections it is necessary to
decrease loading on medical sisters of permanent establishment to 5-6 patients on one medical
sister that will give an opportunity to improve quality their work, including forming of safe hospital
environment.
Keywords: bioethics, hospital infection, Nursing
Вступ. Широке розповсюдження і
наявність
прихованого
резервуару
інфікування роблять проблему безпечного
лікарняного середовища дуже актуальною
[1, 5].
Безпечне перебуваня хворого у
лікарні, а також безпека виробничого
процесу для медперсоналу безпосередньо і
насамперед залежать від розповсюдження
внутрішньолікарняних інфекцій. Важливу
роль у розумінні біомедичної етики як
одного з рівнів регулювання медичної
діяльності відіграє визначення суті
поняття.
У
контексті
регулювання
медичної діяльності біоетика
— це
міждисциплінарна наука, що займається
вивченням морально-етичних, соціальних і
юридичних проблем медичної діяльності в
контексті захисту прав людини. [1, 2, 4].
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Внутрішньолікарняна інфекція – це
будь-яке клінічно розпізнане інфекційне
захворювання, яке виникло як наслідок
перебування хворого в лікарняному
закладі або при звернені його за
лікарською допомогою, або протягом
місяця
після
виписки,
а
також
захворювання
працівників
лікарні
внаслідок їх роботи в лікувальному закладі
[5].
Внутрішньолікарняні
інфекційні
хвороби пов'язані з наданням медичної
допомоги,
вони
поступаються
за
поширенням лише серцево-судинним та
онкологічним захворюванням.
Рівень
поширення
внутрішньолікарняних інфекцій - один з
основних показників якості роботи будьякого лікувального закладу, особливу
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відділень хірургічного профілю. Високий
інфекціям нами опитано 100 медичних
рівень
захворюванності,
на
думку
сестер, серед яких було 40 осіб
експертів ВООЗ, пов'язаний з ростом
практикуючих
медичних
сестер
стійкості збудників до дії протимікробних
Житомирської області, які мали освітній
препаратів, антибіотиків, антисептичних та
рівень молодшого спеціаліста з медичною
дезенфікуючих
засобів,
відсутністю
освітою (молодшого бакалавра згідно із
ефективної
системи
контролю
за
Законом України «Про вищу освіту» 2014
інфекціями. Ризик захворювання на ВЛІ
р.), 30 медичних сестер-бакалаврів та 30
поширюється
як
серед
пацієнтів,
магістрів медсестринства Житомирського
відвідувачів, так і серед працівників
інституту медсестринства.
закладів охорони здоров'я [2, 5].
Робота виконана на кафедрі
На сьогодні внутрішньолікарняні
«Лабораторна
діагностика»
інфекції є актуальною проблемою для
Житомирського інституту медсестринства.
охорони здоров'я, як в медичному, так і в
Усі дослідження виконані з дотриманням
соціально-економічному аспектах.
Ці
основних положень GCP
(1996 р.),
захворювання можуть призводити до
Конвенції Ради Європи про права людини
смерті, збільшувати строки перебування
та біомедицину (від 4 квітня 1997 р.) та
пацієнтів
в
стаціонарі,
відповідно
Гельсінської
декларації
Всесвітньої
збільшуючи вартість іх лікування, а також
медичної асоціації про етичні принципи
призводити до інвалідності. Проблема
проведення
наукових
медичних
внутрішньолікарняних
інфекцій
і
досліджень за участю людини (1964–2000
формування
безпечного
лікрняного
рр.), наказу МОЗ України № 281 від
середовища перетинають відразу низку
01.11.2000 р. Робота є фрагментом
наукових
спеціальностей
(біологію,
тематики
наукових
досліджень
медицину, етику) і є однією з невід'ємних
затверджених
вченою
радою
складових біоетики. [2, 4, 6].
Житомирського інституту медсестринства.
Метою
роботи
є
вивчення
Статистичну обробку результатів
біоетичних
аспектів
протидії
досліджень
здійснювали
методами
внутрішньолікарняним
інфекціям
як
варіаційної статистики, реалізованими
невід'ємної
складової
формування
стандартними
пакетами
прикладних
безпечного лікарняного середовища. .
програм статистики: Excel for Windows
Для досягнення мети використано
Professional та Statistica 6,0 [3].
Результати та їх обговорення. Вік
медико-соціологічне
дослідження
(анкетування) та методи системного
опитаних медичних сестер коливався в
межах від 19 до 57 років. Середній вік
аналізу і логічного узагальнення.
За
допомогою
спеціально
опитаних становив 25,9±0,8 років. У
розробленого опитувальника з проблеми
таблиці 1 представлено вікову структуру
формування
безпечного
лікарняного
опитаних за віковим інтервалом 10 років.
середовища
і
протидії
лікарняним
Таблиця 1
Вікова структура опитаних
Групи опитаних
Разом
Віковий
Бакалаври
Магістри
Дипломовані
інтервал, років
медсестри
M±m, %
M±m, %
M±m, %
Абс
M±m, %
бс
бс
бс
До 20 років
8,0±2,7
0,0±0,0
2,0±1,4
10
10,0±3,0
20-29
21,0±4,1
30,0±4,6
16,0±3,7
67
67,0±4,7
1
0
6
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30-39

1,0±1,0

0,0±0,0

40-49
50-59
Разом

0,0±0,0
0,0±0,0
30,0±4,6

0,0±0,0
0,0±0,0
30,0±4,6

15,0±3,7

16

16,0±3,7

4,0±2,0
3,0±1,7
40,0±4,9

4
3
100

4,0±2,0
3,0±1,7
100,0±0,0

5

0

0

0

Середній вік бакалаврів становив
31,8±1,7 років. Коливання в межах від 19
20,7±0,4 років. Коливання в межах від 19
до 57 років. Вікова різниця між
до 30 років. Середній вік магістрів складав
практикуючими медичними сестрами і
23,4±0,2 років. Коливання в межах від 22
бакалаврами
статистично
вірогідна,
до 27 років. Вікова різниця між
р<0,05.
Вікова
різниця
між
бакалаврами і магістрами статистично
практикуючими медичними сестрами і
вірогідна,
р<0,01.
Середній
вік
магістрами
медсестринства
також
практикуючих медичних сестер складав
статистично вірогідна, р<0,05.
На малюнку 1 представлено розподіл опитаних за посадами, які вони обіймають.

Старші м\с
19%

7%

Маніпуляційні м\с
20%

24%

Опер та перев м\с
30%

Постові м\с

Мал. 1. Структура опитаних медичних сестер за посадами, які вони займають
Найбільша
частка
посад
Дані на діаграми 1 показують, що
серед всіх опитаних медичних сестер
операційної та перев'язувальної була серед
частка старших медичних сестер становила
практикуючих
медичних
сестер
і
7,0±2,6%. Серед бакалаврів вона складала
становила 16,0±3,7% від всіх опитанних.
3,3±3,1%, у той час як частка старших
Кількість операційних та перев'язувальних
медичних сестер серед бакалаврів та
медичних сестер-бакалаврів серед всіх
опитаних становила лише 1,0±1,0%. Серед
магістрів
медсестринства
майже
магістрів медсестринства частка старших
однакова:3,0±1,7%
та
5,0±2,2%,
медичних
сестер
також
становила
відповідно.
3,3±3,1%
та
1,0±1,0%.
Серед
Посаду постової сестри медичної
серед опитаних бакалаврів мали 4,0±2,0%,
практикуючих медичних сестер частка
серед магістрів медсестринства 9,0±1,7%
старших медичних сестер була більшою і
становила
12,5±5,3%.
Частка
та серед практикуючих медичних сестер
практикуючих медичних сестер, які
їх кількість була найбільшою і складала
займали посади старших сестер становила
17,0±3,8% від всіх опитаних.
5,0±2,2%.
Досить значна частина бакалаврів
(13,0±3,4%) і магістрів (7,0±2,6%) ніколи
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не працювали та посад у практичній
середовища
і
протидії
охороні здоров'я не займали.
внутрішньолікарняним
інфекціям
Серед всіх опитаних медичних
визначальне місце займає професійна
сестер найбільшу частку становили
підготовка. Тому, першим запитання в
опитувальнику
стосувалося
оцінки
постові (30,0±4,6%), а найменшу - старші
(7,0±2,6%).
Маніпуляційні,
респондентами рівня власних знань з
перев'язувальні, операційні та непрацюючі
проблеми. У таблиці 2 представлено
суб'єктивну оцінку опитуваними власного
медичні
сестри
займали
проміжну
позицію.
рівня знань з проблеми формування
Серед визначальних засад біоетики
безпечного лікарняного середовища..
щодо формування безпечного лікарняного
Таблиця 2
Суб'єктивна оцінка опитуваними медичними сестрами власного рівня знань з
проблеми формування безпечного лікарняного середовища
Рівень
знань
опитаних
медичних
сестер
А
Б

Групи опитаних
Бакалаври
Магістри
Абс.

M±m, % Абс.

Разом

Практикуючі
медсестри
M±m, % Абс.
M±m, %

M±m, %
бс.

1
15

1,0±1,0
0
15,0±3,6 20

0,0±0,0 5
20,0±4,0 32

5,0±2,2
32,0±4,7

В

11

11,0±3,1 10

10,0±3,0 3

3,0±1,7

Г

3
30

3,0±1,7 0
30,0±4,6 30

0,0±0,0 0
30,0±4,6 40

0,0±0,0
40,0±4,9

6,0±2,4
67,0±4,7
7
24,0±4,3
4

Разом

3,0±1,7
100,0±0,0
00

Примітка:
А – знаю досконало
Б – Рівень знань достатній для
професійного проведення профілактичної
роботи
В – рівень знань достатній для
особистої профілактики
Г – маю загальне уявлення про
проблему.
Дані таблиці 2 свідчать, що
більшість медичних сестер суб'єктивно
оцінюють свій рівень знань як достатній
для
професійного
проведення
профілактичної роботи (67,0±4,7%), серед
них
15,0±3,6%
медсестер-бакалаврів,
20,0±4,0% магістрів медсестринства та
32,0±4,7% практикуючих медичних сестер.
Свої знання з проблеми формування
безпечного лікарняного середовища та
протидії внутрішньолікарняним інфекціям

вважають досконалими лише 5,0±2,2%
практикуючих та 1,0±1,0% медичних
сестер бакалаврів.
Серед магістрів не спостерігали
жодної, яка б визнала свій рівень знань з
пробеми.Достатнім
для
особистої
профілактики свій рівень знань вважають
24,0±4,3% опитаних медсестер. Серед них:
11,0±3,1% бакалаврів, 10,0±3,0% магістрів
медсестринства та 3,0±1,7% практикуючих
медичних сестер.
Загальне уявлення про проблему
мають 3,0±1,7% медсестер-бакалаврів.
Серед
магістрів
та
практикуючих
медичних сестер не було жодної, яка б
визнала, що має загальне уявлення про
проблему
формування
формування
безпечного лікарняного середовища та
протидії внутрішньолікарняним інфекціям.
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Ще
більш
важливим,
ніж
суб'єктивна оцінка опитуваними власного
рівня знань, було встановити реальний
рівень знань опитуваних з проблеми
формування
безпечного
лікарняного
середовища
та
протидії
внутрішньолікарняним інфекціям. Тому,
низка
подальших
питань
була
сформульована таким чином, що відповіді
респондентів
давали
обєктивну
характеристику їхнім знанням.
У
таблиці
3
представлено
порівняння суб'єктивної та об'єктивної
оцінок знань бакалаврів з проблеми

формування
безпечного
лікарняного
середовища. .
Об'єктивна оцінка знань бакалаврів
виявилась нижчою, ніж суб'єктивна. Так,
сума часток досконалих і достатніх знань
за суб'єктивною оцінкою у них складає
3,3%+50,0%=53,3%, а середнє значення
правильних відповідей, які фігурують у
стовчику під літерою А, за 5-ма
показниками об'єктивної оцінки становить
46,0%. Однак, різниця між цими
показниками у бакалаврів статистично
невірогідна.

Таблиця 3
Порівняння суб'єктивної та об'єктивної оцінок знань бакалаврів з проблеми
формування безпечного лікарняного середовища
Градація показника, M±m, %
Знання
Знання Загальне Знання
досконалі достатні уявлення недостатні

Назва показника

Суб'єктивна оцінка бакалаврами
рівня
власних
знань
з
проблеми 3,3±3,1
50,0±9,1 36,7±8,8 10,0±5,5
внутрішньолікарняних інфекцій
Об'єктивна оцінка знань бакалаврів з проблеми внутрішньолікарняних інфекцій
Що
таке
внутрішньолікарняна
А
Б
В
Г
інфекція?
53,3±9,1
36,7±8,8 10,0±5,5 0,0±0,0
Що таке медична аварія?
66,7±8,6
6,7±4,7 6,7±4,7
20,0±7,3
Причини зростання захворюваності 30,0±7,7
66,7±8,6 3,3±3,1
0,0±0,0
на внутрішньолікарняні інфекції
Чинники
ризику
виникнення 33,3±8,6
6,7±4,7 33,3±8,6 26,7±8,1
внутрішньолікарняних інфекцій
Структура
внутрішньолікарняних 46,7±9,1
36,7±8,8 13,3±6,1 3,3±3,1
інфекцій у медичних установах
Середнє значення за 5-а показниками
об'єктивної оцінки знань бакалаврів з 46,0±4,1
30,7±3,8 13,3±2,7 10,0±2,4
проблеми внутрішньолікарняної інфекції
Примітка: під літерою А фігурують
правильні відповіді, під літерами Б, В і Г –
неправильні.
У
таблиці
4
представлено
порівняння суб'єктивної та об'єктивної
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оцінок знань магістів з проблеми
формування
безпечного
лікарняного
середовища..
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Таблиця 4
Порівняння суб'єктивної та об'єктивної оцінок знань магістрів з проблеми
формування безпечного лікарняного середовища
Назва показника

Градація показника, M±m, %
Знання
Знання Загальне Знання
досконалі достатні уявлення недостатні

Суб'єктивна оцінка магістрами рівня
власних знань
0,0±0,0
66,7±8,6 33,3±8,6 0,0±0,0
Об'єктивна оцінка знань магістрів з проблеми внутрішньолікарняних інфекцій
Що
таке
внутрішньолікарняна
А
Б
В
Г
інфекція?
43,3±9,0
46,7±9,1 10,0±5,5 0,0±0,0
Що таке медична аварія?
73,3±8,4
3,3±3,1 3,3±3,1
20,0±7,3
Причини зростання захворюваності 76,7±7,7
0,0±0,0 0,0±0,0
23,3±7,3
на внутрішньолікарняні інфекції
Чинники
ризику
виникнення 50,0±9,1
20,0±7,3 13,3±6,1 16,7±6,9
внутрішньолікарняних інфекцій
Структура
внутрішньолікарняних 43,3±9,0
13,3±6,1 36,7±8,8 6,7±4,7
інфекцій у медичних установах
Середнє значення за 5-а показниками
об'єктивної оцінки знань магістрів з 57,3±4,0
16,7±3,1 12,7±2,7 13,3±2,7
проблеми внутрішньолікарняної інфекції
Об'єктивна оцінка знань магістрів
57,3%. Однак, різниця між цими
виявилась нижчою, ніж суб'єктивна. Так,
показниками у магістрів статистично
сума часток досконалих і достатніх знань
невірогідна.
за суб'єктивною оцінкою у них складає
У
таблиці
5
представлено
0,0% + 66,7% = 66,7%, а середнє значення
порівняння суб'єктивної та об'єктивної
правильних відповідей, які фігурують у
оцінок знань практикуючих медичних
стовчику під літерою А, за 5-ма
сестер з проблеми формування безпечного
показниками об'єктивної оцінки становить
лікарняного
середовища.
Таблиця 5
Порівняння суб'єктивної та об'єктивної оцінок знань практикуючих медичних
сестер з проблеми формування безпечного лікарняного середовища
Градація показника, M±m, %
Назва показника
Зн
З
За
Зна
ання
нання
гальне
ння
досконалі достатні уявлення недостатні
Суб'єктивна оцінка практикуючими 12,5±5,3
80,0±6,3 7,5±4,3
0,0±0,0
медичними сестрами рівня власних знань
Об'єктивна оцінка знань практикуючих медичних сестер
Що
таке
внутрішньолікарняна
А
Б
В Г
інфекція?
60,0±7,7
35,0±7,5 5,0±3,4
0,0±0,0
Що таке медична аварія?
85,0±5,6
0,0±0,0 0,0±0,0
15,0±5,6
Причини зростання захворюваності 77,5±6,8
10,0±4,7 0,0±0,0
12,5±5,3
на внутрішньолікарняні інфекції
Чинники
ризику
виникнення 65,0±7,5
17,5±6,1 12,5±5,3 5,0±3,4
внутрішньолікарняних інфекцій
Структура
внутрішньолікарняних 40,0±7,7
7,5±4,3 42,5±7,8 10,0±4,7
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інфекцій у медичних установах
Середнє значення за 5-а показниками
12,0±2,4 8,5±2,0
об'єктивної оцінки знань практикуючих 65,5±3,3
14,0±2,5
медичних
сестер
з
проблеми
внутрішньолікарняної інфекції
Об'єктивна
оцінка
знань
стовчику під літерою А, за 5-ма
практикуючих медичних сестер виявилась
показниками об'єктивної оцінки становить
нижчою, ніж суб'єктивна. Так, сума часток
57,2%. Різниця між цими показниками у
досконалих
і
достатніх
знань
за
всіх
опитаних
медичних
сестер
суб'єктивною оцінкою у них складає 12,5%
статистично вірогідна, р<0,01.
+ 80,0% = 92,5%, а середнє значення
Отже, можна зробити висновок, що
правильних відповідей, які фігурують у
у всіх трьох групах опитаних медичних
стовчику під літерою А, за 5-ма
сестер
спостерігається
суб'єктивне
показниками об'єктивної оцінки становить
завищення оцінки рівня своїх знань з
65,5%. Різниця між цими показниками у
проблеми
формування
безпечного
практикуючих
медичних
сестер
лікарняного середовища та протидії
статистично вірогідна, р<0,01.
внутрішньолікарняним
інфекціям..
У
таблиці
6
представлено
Насправді ж, відповіді опитаних на
порівняння суб'єктивної та об'єктивної
низку
уточнюючих
запитань,
що
оцінок знань всіх опитаних медичних
об'єктивно показують рівень їхніх знань з
сестер з проблеми формування безпечного
проблеми, виявився значно нижчим. Це
лікарняного середовища .
свідчить про те, що і на етапі
Об'єктивна оцінка знань всіх
додипломного навчання, і на етапі
опитаних медичних сестер виявилась
післядипломної
самоосвіти
проблемі
нижчою, ніж суб'єктивна. Так, сума часток
формування
безпечного
лікарняного
досконалих
і
достатніх
знань
за
середовища та біоетичним засадам
суб'єктивною оцінкою у них складає 12,0%
протидії внутрішньолікарняним інфекціям
+ 67,0% = 79,0%, а середнє значення
необхідно приділяти набагато більше
правильних відповідей, які фігурують у
уваги.
Таблиця 6
Порівняння суб'єктивної та об'єктивної оцінок знань всіх опитаних медичних
сестер з проблеми формування безпечного лікарняного середовища
Градація показника, M±m, %
Знання
Знання Загальне Знання
досконалі достатні уявлення недостатні
Суб'єктивна оцінка опитаними медичними сестрами рівня власних знань з
проблеми внутрішньолікарняних інфекцій
Бакалаври
3,3±3,1
50,0±9,1 36,7±8,8 10,0±5,5
Назва показника

Магістри
0,0±0,0
Практикуючі медичні сестри
12,5±5,3
Середнє значення субєктивної оцінки 12,0±3,2
власних знань всіма опитаними медичними
сестрами
Об'єктивна оцінка знань опитаних медичних сестер з
інфекцій
Бакалаври
46,0±4,1
Магістри
57,3±4,0
106

66,7±8,6 33,3±8,6
80,0±6,3 7,5±4,3
67,0±4,7 24,0±4,3

0,0±0,0
0,0±0,0
3,0±1,7

проблеми внутрішньолікарняних
30,7±3,8 13,3±2,7
16,7±3,1 12,7±2,7
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10,0±2,4
13,3±2,7

Практикуючі медичні сестри
65,5±3,3
14,0±2,5 12,0±2,4 8,5±2,0
Середнє значення за 5-а показниками
об'єктивної оцінки знань всіх опитаних 57,2±3,5
19,8±2,8 12,6±2,4 10,4±2,0
медичних
сестер
з
проблеми
внутрішньолікарняної інфекції
На наступному етапі нашого
У таблиці 7 під літерою А фігурує
дослідження
аналізувалися
причини
відповідь «Працівники анестезіологонедостатньої підготовки медичних сестер з
реанімаційних відділень». Під літерою Б
проблеми
формування
безпечного
фігурує відповідь: «Операційні медичні
лікарняного середовища та розроблялися
сестри». Під літерою В - відповідь:
перспективні підходи до її вирішення.
«Працівники
центрів
і
відділень
Відповіді медичних сестер на
гемодіалізу». Під літерою Г фігурує
питання щодо груп ризику професійного
наступна
відповідь:
«Працівники
інфікування
внутрішньолікарняними
терапевтичних відділень».
інфекціями представлено у таблиці 7.
Таблиця 7
Розподіл відповідей медичних сестер щодо
інфікування внутрішньолікарняними інфекціями

Варіанти
відповідей

груп

ризику

Групи опитаних
Практикуючі
Магістри
медсестри

Бакалаври
Абс.

M±m, % Абс.

M±m, % Абс.

M±m, %

А

3

3,0±1,7

12

12,0±3,2 21

21,0±4,1

Б

22

22,0±4,1 27

27,0±4,3 37

37,0±4,8

В

15

15,0±3,6 21

21,0±4,1 21

21,0±4,1

Г

4

4,0±2,0

4,0±2,0

2,0±1,4

30

30,0±4,6 30

Разом
опитаних
сестер

4

Дані таблиці 7 свідчать, що
переважна більшість опитаних медичних
сестер (86,0±3,5%)
вважають, що до
провідних груп ризику професійного
інфікування вірусними гепатитами В і С
належать операційні медичні сестри та
працівники хірургічних відділень, серед
яких
22,0±4,1%
медичних
сестер
бакалаврів,
27,0±4,3%
магістрів
медсестринства
та
37,0±4,8%
практикуючих медичних сестер.

2

30,0±4,6 40

40,0±4,9

професійного

Разом
бс.
6
6
7
0
00

M±m, %
36,0±4,8
86,0±3,5
57,0±5,0
10,0±3,0
100,0±0,0

Друге місце 57,0±5,0% серед
провідних груп ризику професійного
інфікування вірусними гепатитами В і С,
на думку медичних сестер, належить
працівникам
центрів
і
відділень
гемодіалізу.
Цю
думку
поділяють
15,0±3,6% медичних сестер бакалаврів,
21,0±4,1% магістрів медсестринства та
21,0±4,1% практикуючих медичних сестер.
Насправді ж, найбільший відсоток
інфікованих вірусами гепатиту В і С
спостерігається серед працівникам центрів
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і відділень гемодіалізу, на другому місці
операційні медичні сестри та працівники
хірургічних відділень, на третьому анестезістки
та
медичні
сестри
анестезіолого-реанімаційних відділень та
на четвертому – працівники терапевтичних
відділень. .
Третє місце 36,0±4,8% серед
провідних груп ризику професійного
інфікування вірусними гепатитами В і С,
на думку медичних сестер, належить
працівникам анестезіолого-реанімаційних
відділень. Цю думку поділяють 3,0±1,7%
медичних сестер бакалаврів, 12,0±3,2%

магістрів медсестринства та 21,0±4,1%
практикуючих медичних сестер.
Четверте місце 10,0±3,0% серед
провідних груп ризику професійного
інфікування вірусними гепатитами В і С,
на думку медичних сестер, посідають
працівники терапевтичних відділень. Цю
думку поділяють 4,0±2,0% бакалаврів,
4,0±2,0%
магістрів
та
2,0±1,4%
практикуючих медичних сестер.
Відповіді медичних сестер на
питання щодо шляхів вирішення проблеми
формування
безпечного
лікарняного
середовища представлено у таблиці 8.

Таблиця 8
Розподіл відповідей медичних сестер на питання щодо шляхів вирішення
проблеми формування безпечного лікарняного середовища
Групи опитаних
Бакалаври
Магістри

Разом

Абс.

M±m, % Абс.

Практикуючі
медсестри
M±m, % Абс.
M±m, %

M±m, %

А

15

15,0±3,6

14,0±3,5 38

38,0±4,9

Б

12

12,0±3,2 15

15,0±3,6 14

14,0±3,5

Варіанти
відповідей

бс.
14

67,0±4,7
7
41,0±4,9
1

В

9

9,0±1,7

8

8,0±2,7

8

8,0±2,7

25,0±4,2
5

Г

8

8,0±2,7

8

8,0±2,7

15

15,0±3,6

31,0±4,6
1

У таблиці 8 під літерою А фігурує
відповідь: «Зменшення навантаження на
медичну сестру до 5-6 пацієнтів». Під
літерою Б фігурує відповідь: «Належне
забезпечення
медичного
персоналу
засобами
індивідуального
захисту:
спецодягом,
захисними
окулярами,
масками,
рукавичками,
спеціальним
взуттям тощо». Під літерою В відповідь:
«Збільшення кількості годин вивчення
теми «Безпечний лікарняний простір» на
додипломному і післядипломному етапах
удосконаленні знань та навичок майбутніх
та практикуючих медичних сестер».
Під
літерою
Г
відповідь:
«Зменшення медичної документації у
108

поєднанні
з
комп'ютеризацією
для
автоматизованого її обробітку».
Дані таблиці 8 свідчать, що
першочерговим
шляхом
вирішення
проблеми
формування
безпечного
лікарняного середовища та протидії
внутрішньолікарняним
інфекціям для
переважної більшості (67,0±4,7) всіх
опитаних медичних сестер було б
зменшення навантаження на медичну
сестру до 5-6 пацієнтів. Таку відповідь
дали
15,0±3,6%
медичних
сестербакалаврів,
14,0±3,5%
магістрів
медсестринства
та
38,0±4,9%
практикуючих медичних сестер.
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Належне забезпечення медичного
персоналу
засобами
індивідуального
захисту:
спецодягом,
захисними
окулярами,
масками,
рукавичками,
спеціальним взуттям тощо як шлях
вирішення
проблемиформування
безпечного лікарняного середовища та
протидії внутрішньолікарняним інфекціям
вважають 41,0±4,9% всіх опитаних
медичних сестер, серед них 12,0±3,2%
медичних сестер-бакалаврів, 15,0±3,6%
магістрів медсестринства та 14,0±3,5%
практикуючих медичних сестер.
Третім шляхом вирішення проблем
внутрішньолікарняних інфекцій опитані
медичні сестри вважають зменшення
медичної документації у поєднанні з
комп'ютеризацією для автоматизованого її
обробітку 31,0±4,6% всіх опитаних
медичних сестер, серед них 8,0±2,7%
бакалаврів,
8,0±2,7%
магістрів
та
15,0±3,6% практикуючих медичних сестер.
Збільшення
кількості
годин
вивчення теми «Безпечний лікарняний
простір»
на
додипломному
і
післядипломному етапах удосконаленні
знань
та
навичок
майбутніх
та
практикуючих медичних сестер, як шлях
вирішення
проблеми
формування
безпечного лікарняного середовища та
протидії внутрішньолікарняним інфекціям,
вважають 25,0±4,2% всіх опитаних
медичних сестер, серед них 9,0±1,7%
медичних сестер-бакалаврів, 8,0±2,7%
магістрів медсестринства та 8,0±2,7%
практикуючих медичних сестер.
Висновки.
1. Безпечне лікарняне середовище
формується низкою чинників, серед яких
визначальним
є
протидія
внутрішньолікарняним інфекціям, яка в
свою чкргу залежить від професіоналізму
(обізнанності з проблемою) медичного
персоналу.
2. При визначенні обізнанності
медичного
персоналу
з
проблеми
формування
безпечного
лікарняного
середовища
та
протидії
внутрішньолікарняним
інфекціям

встановлено, що всіх трьох групах
опитаних медичних сестер спостерігається
суб'єктивне завищення оцінки рівня
власних знань з проблеми. Насправді ж,
відповіді опитаних на низку уточнюючих
запитань, що об'єктивно показують рівень
їхніх
знань
з
проблеми
внутрішньолікарняних інфекцій, виявився
значно нижчим. Це свідчить про те, що і на
етапі додипломного навчання, і на етапі
післядипломної
самоосвіти
проблемі
формування
безпечного
лікарняного
середовища
шляхом
протидії
внутрішньолікапняним
інфекціям
необхідно приділяти набагато більше
уваги.
3.
Проаналізувавши
причини
недостатньої підготовки медичних сестер з
проблеми
формування
безпечного
лікарняного середовища та протидії
внутрішньолікапняним
інфекціям,
встановлено,
що
виникненню
внутрішньолікарняних
у хірургічних
стаціонарах
сприяє
недотримання
медперсоналом правил асептики та
антисептики
через
надмірну
завантаженість медичних сестер.
4. Крім того, на ефективності
роботи медичних сестер по протидії
внутрішньолікарняним
інфекціям
відбиваються:
- робота в умовах часового
пресингу,
коли
від
оперативності,
правильності і вправності дій при
невідкладних станах залежить життя
пацієнтів;
- надмірна кількість медичної
документації у поєднанні з відсутністю
комп'ютерів і компютерних технологій її
автоматизованого обробітку;
відсутність
належного
забезпечення
медичного
персоналу
засобами
індивідуального
захисту:
спецодягом,
захисними
окулярами,
масками,
рукавичками,
спеціальнимо
взуттям тощо.
5.
Для
ефективної
протидії
внутрішньолікарняним
інфекціям
необхідно
насамперед
зменшити
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навантаження
на
медичних
сестер
стаціонару до 5-6 пацієнтів на одну
медичну сестру, що дасть змогу підвищити
якість їх роботи, у тому числі по

підтриманню протиепідемічного режиму
та формуванню безпечного лікарняного
середовища.
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БІОЕТИЧНІ ЗАСАДИ
ФОРМУВАННЯ БЕЗПЕЧНОГО
ЛІКАРНЯНОГО СЕРЕДОВИЩА
Свиридюк В.З.
КВНЗ «Житомирський інститут
медсестринства», Житомир, Україна

БІОЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ БЕЗОПАСНОГО
БОЛЬНИЧНОГО ОКРУЖЕНИЯ
Свиридюк В.З.
КВУЗ «Житомирский институт
медсестринства», Житомир, Украина

Безпечне перебування пацієнта в
Безопасное пребывание пациента
лікарні, а також безпека виробничого больнице,
а
также
безопасность
процесу для медперсоналу безпосередньо производственного
процесса
для
залежать
від
розповсюдження медперсонала непосредственно зависят от
внутрішньолікарняних інфекцій.
распространения
внутрибольничных
Метою роботи є вивчення біоетичних аспектів
инфекций.
протидії внутрішньолікарняним інфекціям як нев
Для досягнення мети використано медико
Целью
работы
есть
изучение
Результати. При визначенні обізнанності
биоэтических
медичного персоналу
аспектов
з проблеми
противодействия
формування безпечно
протидії внутрішньолікарняним інфекціям внутрибольничным
инфекциям
как
відбиваються:
неотъемлемой составляющей формирования
- робота в умовах часового пресингу, колибезопасного
від оперативності,
больничного
правильності
окружения.
і вправнос
.
Для достижения
целикомп'ютерних
использовалитехнологій
- надмірна кількість медичної документації у поєднанні
з відсутністю
- неналежне забезпечення медичного персоналу
медико-социологическое
засобами індивідуальног исследование
Висновки. Для ефективної протидії внут
(анкетирование). Опрошено 100 медицинских
формуванню
безпечного
лікарняного сестер разного образовательного уровня
Результаты. При определении знаний
середовища.
персонала
с
проблемы
Ключові слова: біоетика, госпітальна медицинского
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інфекція, медсестринство

формирования безопасного больничного
окружения
установлено,
что
среди
медицинских
сестер
наблюдается
субьективное завышение оценки уровня своих
знаний с проблемы. Кроме этого, на
эффективності деятельности медицинских
сестер
по
противодествию
внутрибольничным инфекциям сказывается:
- робота в условиях временного
прессинга,
когда
от
оперативности,
правильности и ловкости действий при
неотложных состояниях зависит жизнь
пациентов;
- чрезмерное количество медицинской
документации в сочетании сотсутствием
компьютерных
технологий
ее
автоматизированной обработки;
ненадлежащее
обеспечение
медицинского
персонала
средствами
индивидуальной защиты.
Выводы.
Для
эффективного
противодействия
внутрибольничным
инфекциям необходимо уменьшить нагрузку
на медицинских сестер стаціонара до 5-6
пациентов на одну медицинскую сестру, що
поволит повысить качество их работы,
включая
поддержание
противоэпидемического
режима
и
формирование безопасного больничного
окружения.
Ключевые
слова:
биоэтика,
внутрибольничная
инфекция,
медсестринство
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СТРЕС ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ПСИХОСОМАТИЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У
СТАРШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ
Скорик Н.В.
учениця 10-А класу ЗОШ І – ІІІ ступенів № 19 м. Житомира
Ващук О. В.
учениця 10-А класу ЗОШ І – ІІІ ступенів № 19 м. Житомира
Abstract. The article is devoted to the problem of stress experiencing of senior students, its
causes
and
consequences.
The
results
of
studying
stress
as
a factor of
development of psychosomatic disease are given.
A stress reaction is considered as reaction it includes complicated interconnections of
psychical and somatic conditions of an organism. Thereafter psychosomatic disorders is a group of
disease states which occur in worsening of a somatic pathology, formation of common symptomatic
complexes, which appear at the interconnection of somatic and psychic factors that is somatic
psychical disorders and also psychic disorders which reflect the reaction to somatic diseases.
It is determined that students with the middle stress level complain to exhaustion as well as
to rheumatic, gastric and cardiac factors. Students with the low stress level do not have complaints
as for their physical state of health. It was proved that the indexes of the stress level correlate with
the indexes of the intensity of somatic complaints that is there exists straight proportional
connection between the stress level and somatic diseases.
The stress index of the 11th formers is higher, it can be connected with the social situation of
the development of school leavers, expecting of tests, their entering higher educational
establishments.
Keywords: stress, psychosomatic diseases, psychological and somatic condition of an
organism, senior students.
Постановка проблеми. Сучасне
старшокласники найбільш вразливі і
динамічне суспільство створює стресові
можуть
відчувати
вплив
стресорів
умови для більшості людей, тому всі ми
набагато сильніше ніж учні інших вікових
час від часу переживаємо стрес. Вплив
категорій, і, відповідно, наслідки стресу чи
стресу
може
привести
до
дистресу можуть бути набагато важчими.
хворобопровокуючих емоцій (тривожності,
У
стресовому
стані
важко
депресії), викликати захворювання, як у
здійснювати цілеспрямовану діяльність,
легкій формі, так і важкі. У стресовому
переключення і розподілення уваги,
стані важко здійснювати цілеспрямовану
виникає загроза загального гальмування чи
діяльність, переключення і розподілення
повної дезорганізації діяльності. Тому
уваги,
виникає
загроза
загального
вивчення стресу, уміння контролювати
гальмування чи повної дезорганізації
власний організм у момент стресу є
діяльності. Тому вивчення стресу, уміння
важливим для збереження здоров’я [4].
контролювати власний організм у момент
Мета статті: висвітлення результатів
стресу є важливим для збереження
вивчення стресових переживань учнів
здоров’я [1].
старших класів, їх причин та розгляд
Період юнацтва набуває особливої
стресу
як
чинника
розвитку
актуальності тому, що саме у цей період
психосоматичних захворювань.
перед особистістю постає проблема вибору
Аналіз останніх досліджень і
майбутньої професії, здобуття освіти та
публікацій. Про актуальність піднятої
проблеми свідчать дослідження, що
роботи
за
фахом.
Саме
тому,
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проводяться у психології, педагогіці та
медицині в останні десятиліття, зокрема
це праці Ж. Годфруа, І. Кона, Б. Коган,
С. Рубінштейна,
К. Судакова.
Універсальну концепцію стресу розробив і
довів Р. Сельє. Слід зазначити також праці
Дж. Мейсона (аналіз теорії стресу),
С. Суботіна, К. Платонова, В. Маріщук
(дослідження проблеми стресостійкості
особистості) [9].
Згідно з визначенням Всесвітньої
організації охорони здоров’я (1972р.)
стрес – це неспецифічна (тобто одна і та
сама на різні подразники) реакція
організму на будь-яку висунуту до нього
вимогу. Стрес – це відповідь на загрозу,
реальну чи уявну [10].
Будь-яка несподіванка, що порушує
звичний перебіг життя, може стати
причиною стресу, або стресором.
Дослідники (Holmes & Rahe), [8]
твердять, що будь-яка зміна у житті, до
якої потрібно пристосовуватися, може
сприйматися як стресова і пропонують
шкалу чисельної оцінки кожної події по її
складності і часу, що затрачено на
адаптацію.
Все
більше
уваги
науковці
приділяють проблемі психосоматики та
психосоматичних захворювань, зокрема
дане питання підіймали Ф. Александер [1],
А. Холмогорова
[4],
Н. Горянін,
О. Пуговкіна [5]. Однак, незважаючи на
актуальність
проблеми,
стресові
переживання
як
чинник
розвитку
психосоматичних захворювань у старшому
шкільному віці залишаються недостатньо
вивченими.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження.
У результаті аналізу проблеми
стресових
переживань
як
чинника
психосоматичних захворювань можна
твердити, що стрес − це реакція на
значущий подразник. Стрес є природним
наслідком того, що ми живемо у
реальному світі. Стресова реакція є
психофізіологічною, оскільки включає в
себе складні взаємозв’язки психічного і

соматичного стану організму. Стрес,
особливо якщо він є хронічним, може
призвести до патологічних порушень та
дисфункції, розладів в органах та системах
органів. По мірі отримання даних про
зв’язок між нервовою та імунною
системами, людина краще розумітиме як
психіка впливає на здоров’я [2].
Стреси
провокують
внутрішні
конфлікти
і викликають адаптивну
реакцію організму що може проявлятися
приховано, під маскою соматичних
розладів, симптоми яких схожі із
симптомами органічних захворювань. Учні
і їх батьки дуже часто подібні порушення
залишають позу увагою або заперечують
їх наявність, що призводить до виникнення
психосоматичних захворювань.
Спроби адаптуватися до постійного
діючого стресора можуть виснажувати
ресурси організму і підвищувати його
чутливість до захворювань. Хронічний
стрес веде до таких фізичних розладів, як
язви,
підвищений
тиск,
серцеві
захворювання. Стрес може руйнувати
імунну систему, знижуючи опірність
організму до інфекцій. За оцінками лікарів,
емоційний стрес є причиною більшої
половини захворювань.
Психосоматичні розлади – це фізичні
розлади, у яких емоціям належить ведуча
роль. Побутує помилкова думка, що люди
з психофізіологічними розладами не хворі
і не потребують медичної допомоги. Однак
ця точка зору не вірна [4].
Психофізіологічні
дослідження
традиційно
зосереджені
на
таких
захворюваннях, як астма, гіпертонія, язви,
коліти і ревматоїдні артрити.
Організація
та
процедура
дослідження.
Відповідно до мети дослідження
варто дослідити особливості взаємозв’язку
між рівнем стресу та інтенсивністю скарг
учнів старших класів щодо стану
фізичного здоров’я.
З метою визначення рівня стресу в
юнаків
дослідження
проводили
за
допомогою «Шкали психологічного стресу
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PSM-25». Шкала PSM-25 Лемура – Тесьє −
Філліона (Lemyr–Tessier–Fillion)
призначена для виміру феноменологічної
структури переживань стресу [15]. Її мета
– дослідження стресових переживань у
соматичних поведінкових і емоційних
показниках. Методика розроблена у
Франції, валідизована в Англії, Іспанії,
Японії. Переклад та адаптацію для
використання
у
Росії
зроблено
Н. Водоп’яновою [3].
Визначення скарг щодо стану
фізичного
здоров’я
старшокласників
проводили за допомогою «Гіссенського
опитувальника соматичних скарг», який
був запропонований у 1967 році Е.
Брюхнером і Дж. Снером. Адаптація
методики проведена у НДІ ім. Бехтерєва
групою
науковців:
В.
Абабковим,
С.Бабіним, Г. Ісуріною у 1993 році.
Методика була стандартизована на
населення
Германії
і
пацієнтах
психосоматичного відділення Гіссенського
університету.
Дослідження складалося з ІІІ етапів:
І етап. Дослідження рівня стресу у
старшокласників
за

допомогою «Шкали психологічного стресу
PSM-25».
ІІ етап. Визначення інтенсивності
скарг щодо стану фізичного здоров’я учнів
старших класів з різним рівнем стресу за
допомогою «Гессенського опитувальника
соматичних скарг» (Е. Брюхнера, і Дж.
Снерома в адаптації В. Абабкова, С.
Бабіна, Г. Ісуріної ).
ІІІ етап. Встановлення особливостей
взаємозв’язку між рівнем стресу та
інтенсивністю скарг стосовно стану
здоров’я.
Результати дослідження.
На основі проведеного анкетування,
виокремили три групи старшокласників з
різним рівнем психологічного стресу:
високий – показник ППН більше 155 балів
(1 група), ППН в інтервалі 154 – 100 балів
– середній (2 група), ППН нижче 100 балів
– низький рівень стресу.
З 20 опитаних одинадцятикласників
високий рівень стресу виявлено у 1 учня (5
%), середній – у 9 (45%), низький – у 10
(50%) (Рисунок 1).

Рисунок 1. Розподіл учнів 11 класу на групи за рівнем стресу
Паралельно
провели
вивчення
інтенсивності скарг щодо стану фізичного
здоров’я
учнів
за
допомогою
«Гессенського опитувальника соматичних
скарг». Отримані результати співставили з
результатами опитування за карткою
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соматичних скарг
(для
обчислення
коефіцієнта
кореляції
використано
програму Statistica 6.0) (Рисунок 2).
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Рисунок 2. Залежність між рівнем стресу і показником соматичних скарг у
учнів 11 класу
Аналогічно
опрацьовувалися
результати дослідження рівня стресу та
психосоматичних скарг в учнів 10
класу. Серед 23 респондентів високий
рівень стресу виявлено у 1 учня (4,3%),

середній – у 5 (21,7%), низький – у
17 (73,9%) (Рисунок 3).

Рисунок 3. Розподіл учнів 10 класу на групи за рівнем стресу
Після
визначення
кореляції
отриманих у ході дослідження даних,
встановлено, що існує взаємозв’язок між
рівнем стресу та інтенсивністю скарг щодо
400
200
0

стану фізичного здоров’я і у учнів десятого
класу (Рисунок 4).

Показник
соматичних
скарг
Рівень
стресу

Рисунок 4. Залежність між рівнем стресу і показником соматичних скарг у
учнів 10 класу
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Зв’язок між рівнем стресу та
інтенсивністю скарг щодо стану фізичного
здоров’я юнаків, використано коефіцієнт
рангової кореляції Спірмена.
При проведенні аналізу зв’язку
використовували показники рівня стресу
(високий,
середній,
низький рівні),
отримані у ході дослідження за «Шкали

психологічного
стресу PSM-25» та
загальну інтенсивність соматичних скарг
старшокласників
за
допомогою
«Гессенського опитувальника соматичних
скарг».
Результати
проведеного
дослідження представлено у таблиці 1.

Таблиця 1.
Рівень стресу та інтенсивність скарг щодо стану фізичного здоров’я
Pair of Variables
Valid N
Spearman T(N-2)
p-level
R
Рівень стресу та інтенсивність
соматичних скарг
За результатами дослідження існує
взаємозв’язок між рівнем стресу та
інтенсивністю скарг щодо стану фізичного
здоров’я
старшокласників.
Варто
відмітити, що коефіцієнт кореляції
перебуває у межах від -1 до + 1 і чим
більш він наближений до =1, тим більш
істотним є зв'язок. При обчислення
коефіцієнта
кореляції
використано
програму Statistica
6.0.
Коефіцієнт
кореляції
становить
Р= 0,7.
Отже
результати представлені у дослідженні є
достовірними.
Висновки
дослідження
і
перспективи подальших розвідок.
Отже, в ході дослідження здійснено
аналіз
стану
піднятої
проблеми
психолого-педагогічній
та
медичній
літературі. У результаті теоретичного
дослідження
проблеми
стресових
переживань як чинника психосоматичних
захворювань у старшому шкільному віці,
зроблено висновок про те, що стрес – це
реакція
на
значущий
подразник.
Стресова реакція є психофізіологічною
реакцією, оскільки вона включає у себе
складні взаємозв’язки між психічним і
соматичним станами організмів.
Відповідно,
психосоматичні
розлади – група хворобливих станів, що
проявляються загостренням соматичної
патології,
формуванням
спільних
симптомокомплексів, які виникають при
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46

0,723565

3,315743

0,007701

взаємодії соматичних і психічних
факторів – соматизованих психічних
порушень, а також психічних розладів,
що відображають реакцію на соматичні
захворювання.
Встановлено, що учні з середнім
рівнем стресу мають скарги що щодо
виснаження, а також скарги щодо
ревматичного, шлункового і серцевого
факторів. Учні з низьким рівнем стресу
не мають скарг щодо стану фізичного
здоров’я. Доведено,що показники рівня
стресу корелюють із показниками
інтенсивності соматичних скарг, тобто
існує прямо пропорційний зв'язок між
рівнем
стресу
і
соматичними
захворюваннями. Середній рівень стресу
діагностовано у 9 учнів 11 класу (45%
респондентів) і 5 десятикласників
(21,7%). При середньому рівні стресу
відбуваються відчутні зрушення у
соматичному і психічному станах.
Спостерігається загальна мобілізація
психічної
діяльності,
часто
не
притаманна у звичайних обставинах:
зібраність, організованість, підвищена
розумова працездатність, кмітливість,
впевненість у собі, блискавична реакція,
стійкість до перешкод, активізація
мовленнєвої
активності,
загальна
позитивна оцінка даного стану в цілому.
Показник стресу у учнів 11 класів
вищий, це можна пов’язати із соціальною
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ситуацією
розвитку
випускників,
очікуванням випробувань, вступу до
ВНЗ.
Представлене
дослідження
не
претендує на остаточне розв’язання
піднятої проблеми, але свідчить про її
надзвичайну актуальність і необхідність
подальшого вивчення та розв’язання.
Перспективними
напрямами
роботи

вважаємо розробку заходів та матеріалів,
що подолання стресу та уникнення
дистресу і послідуючого виснаження
організму
з
формуванням
психосоматичних розладів. Також варто
вивчити рівень стресу у школярів різних
вікових категорій, батьки яких знаходяться
у зоні АТО або повернулися додому.
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СТРЕСС КАК ФАКТОР
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Анотація. У статті підіймається
проблема стресових переживань учнів
старших класів, їх причини та наслідки.
Наводяться результати вивчення стресу як
чинника
розвитку
психосоматичних

Аннотация. В статье поднимается
проблема стрессовых переживаний учащихся
старших классов, их причины и последствия.
Приводятся результаты изучения стресса
как фактора развития психосоматических
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захворювань.
Стресова реакція розглядається як
психофізіологічна реакція, оскільки вона
включає у себе складні взаємозв’язки між
психічним і соматичним станами організмів.
Відповідно, психосоматичні розлади – група
хворобливих станів, що проявляються
загостренням
соматичної
патології,
формуванням спільних симптомокомплексів,
які виникають при взаємодії соматичних і
психічних факторів – соматизованих
психічних порушень, а також психічних
розладів, що відображають реакцію на
соматичні захворювання.
Встановлено, що учні з середнім рівнем
стресу мають скарги що щодо виснаження,
а також скарги щодо ревматичного,
шлункового і серцевого факторів. Учні з
низьким рівнем стресу не мають скарг щодо
стану фізичного здоров’я. Доведено,що
показники рівня стресу корелюють із
показниками інтенсивності соматичних
скарг, тобто існує прямо пропорційний
зв'язок між рівнем стресу і соматичними
захворюваннями.
Показник стресу у учнів 11 класів вищий,
це можна пов’язати із соціальною ситуацією
розвитку
випускників,
очікуванням
випробувань, вступу до ВНЗ.
Ключові слова: стрес, психосоматичні
захворювання, психічний і соматичний стан
організму, старшокласники.
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заболеваний.
Стрессовая реакция рассматривается
как
психофизиологическая
реакция,
поскольку она включает в себя сложные
взаимосвязи
между
психическим
и
соматическим состояниями организмов.
Соответственно,
психосоматические
расстройства
группа
болезненных
состояний, проявляющихся обострением
соматической патологии, формированием
общих симптомокомплекс, возникающие при
взаимодействии соматических и психических
факторов - соматизированных психических
нарушений,
а
также
психических
расстройств, отражающих реакцию на
соматическое заболевание.
Установлено, что ученики со средним
уровнем стресса имеют жалобы что по
истощения,
а
также
жалобы
на
ревматического, желудочного и сердечного
факторов. Ученики с низким уровнем
стресса не имеют жалоб относительно
состояния физического здоровья. Доказано,
что
показатели
уровня
стресса
коррелируют
с
показателями
интенсивности соматических жалоб, то
есть существует прямо пропорциональная
связь
между
уровнем
стресса
и
соматическими заболеваниями.
Показатель стресса у учащихся 11
классов выше, это можно связать с
социальной
ситуацией
развития
выпускников,
ожиданиям
испытаний,
поступления в вузы.
Ключевые
слова:
стресс,
психосоматические заболевания, психическое
и соматическое состояние организма,
старшеклассники.
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