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АНОТАЦІЯ 

 

Абрамович А.М.  Інфекційна безпека донорської крові та її компонентів. Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. Магістерська робота на здобуття освітнього ступеня 

магістра громадського здоров’я за спеціальністю: 229 «Громадське здоров’я», галузь 22 

«Охорона здоров’я». КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради. 

Житомир, 2021. 

Актуальність дослідження.  Основною проблемою всієї історії людства є 

захворюваність на інфекційну патологію. Проаналізувавши загальну структуру смертності за 

ХХ століття, було виявлено, що кількість смертей від інфекційних хвороб  при переливанні 

крові становить близько  10 % від усієї суми. Головними причинами такої кількості смертей є 

порушення правил при переливанні крові та її зберігання, несумісність крові донора і 

реципієнта ,наявність інфекційних та спадкових захворювань. Аби запобігти не допускання 

даних помилок потрібно знати правила забору крові та зберігання ,  адже це допоможе 

зменшити кількості смертності та захворюваності 

Сучасна ситуація вимагає пошуку нових шляхів збільшення кількості донорів у 

Житомирській області та по Україні. 

Мета дослідження: визначити і проаналізувати безпеку донорської крові :підібрати 

альтернативні способи впливу на на зміну негативного ставлення до донорства крові.  

Методи дослідження: для вирішення поставлених завдань в роботі використовувались 

такі методи дослідження: аналіз літературних джерел (бібліосемантичний), анкетування, 

статистичний аналіз отриманих даних. 

Дослідження проводилося в 2020-2021 рр. на базі відділення Громадського здоров’я  

КВНЗ «Житомирський медичний інститут» ЖОР та  студентів КИМУ «Київський 

міжнародний Університет» . Опитування 200 респондентів –  студенти які були донорами 

крові та  студенти які ні разу не були донорами крові , розробленою анкетою (30 запитань) з 

метою визначення кількості людей, які готові стати донорами крові ,та можуть ними  стати по 

стану здоров’я. 

Результати: в ході опитування визначено, що більшість  опитуваних людей є 

потенційними донорами крові. Респонденти з медичною освітою відповіли на  питання що 

добре себе почувають 100% , немедичних працівників  добре себе почувають  52,0± 5,0% і  

48±5,0% погано себе почувають.  

За даними опитування  стало відомо ,що  друга група крові більш поширеніша ніж інші 

,і з цього ми можемо зробити висновки що запаси крові в банку крові  будуть більш 

переповнені A(II)  групою.  

Серед респондентів  опитаних можна сказатии, що кількість    проведених бесід перед 

процедурою та кількість  не проведених бесід  майже однакова а це означає, що половина 

донорів не знає, які профіліктичні  заходи потрібно проводити після здачі крові.  

Більшість нашим опитуваним, а саме 66% проводились хірургічні втручання , 34 % не 

проводились хірургічні втручання. Це може вплинути на донорств оскільки , причини 

операцій моть бути різними і наслідки також. 

Майже усі респонденти вважають, що бути донором це відповідально , а лище 2% це 

не вважають.  Бути донором крові означає бути обізнаним та відповідальним громадянином 

своєї країни.  

На запитання: «Сподобалося бути донором» 73%  респондентів  відповіли позитивно , 

27% відповіли негативно . Вирішивши стати донором, людина робить рішучий крок: вчора він 

відповідає за своє здоров’я, а сьогодні - за добробут інших. Тому донор не може ризикувати 

підозрілими задоволеннями - він завжди повинен пам’ятати, що серед отримувачів є багато 

дітей та матерів. 

Наукова новизна одержаних результатів: полягає в тому, що вперше науково 

обґрунтувано нові перспективні підходи до оптимізації ставлення людей до донорства 

,розвіювання стереотипів про інфекційну небезпеку донорської крові. 
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Ключові слова:  Донор, рецепієнт ,компонент , інфекція , безпека ,донація, група крові, 

медичні працівники. 

SUMMARY 

Abramovich A.M. Infectious safety of donor blood and its components. 

Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

Master's thesis for the degree of Master of Public Health in the specialty: 229 "Public Health", 

branch 22 "Health Care". Zhytomyr Medical Institute of Zhytomyr Regional Council. Zhytomyr, 

2021. 

Topicality of research: The main problem in the history of mankind is the incidence of 

infectious diseases. Analyzing the overall structure of mortality in the twentieth century, it was found 

that the number of deaths from infectious diseases during blood transfusions is about 10% of the total. 

The main causes of this number of deaths are violations of the rules of blood transfusion and storage, 

incompatibility of blood of the donor and recipient, the presence of infectious and hereditary diseases. 

To prevent these errors, you need to know the rules of blood collection and storage, because it will 

help reduce mortality and morbidity. 

The current situation requires finding new ways to increase the number of donors in the 

Zhytomyr region and in Ukraine. 

Aim of research: to determine and analyze the safety of donated blood: to find alternative 

ways to influence the change in the negative attitude to blood donation. 

Methods of research: to solve the tasks in the work used the following research methods: 

analysis of literary sources (bibliosemantic), questionnaires, statistical analysis of the data. 

The study was conducted in 2020-2021 on the basis of the Public Health Department of KVNZ 

"Zhytomyr Medical Institute" ZhOR and students of KIMU "Kyiv International University". Survey 

of 200 respondents - students who were blood donors and students who were never blood donors, 

developed a questionnaire (30 questions) to determine the number of people who are willing to 

become blood donors, and can become them by health status. 

 Research results: The survey found that most people surveyed are potential blood donors. 

Respondents with medical education answered the question that 100% feel well, 52.0 ± 5.0% feel 

non-medical workers and 48 ± 5.0% feel bad. 

According to the survey, it became known that the second blood group is more common than 

the others, and from this we can conclude that the blood supply in the blood bank will be more 

overcrowded with group A (II). 

Among the respondents, it can be said that the number of interviews conducted before the 

procedure and the number of non-interviews is almost the same, which means that half of donors do 

not know what preventive measures should be taken after donating blood. 

Most of our respondents, namely 66% underwent surgery, 34% did not undergo surgery. This 

can affect donations because, the reasons for the operations may be different and the consequences 

as well. 

Almost all respondents believe that being a donor is responsible, and only 2% do not think so.  

Being a blood donor means being an informed and responsible citizen of your country. 

To the question: "Did you like being a donor" 73% of respondents answered positively, 27% 

answered negatively. Having decided to become a donor, a person takes a decisive step: yesterday he 

is responsible for his own health, and today - for the well-being of others. Therefore, the donor cannot 

risk suspicious pleasures - he must always remember that there are many children and mothers among 

the recipients. 

Scientific novelty of the obtained results: is that for the first time scientifically substantiated 

new promising approaches to optimizing people's attitude to donation, dispelling stereotypes about 

the infectious danger of donated blood. 

Conclusions: We believe that due to correct and professionally conducted educational work, 

there is a high probability of changing the negative attitude of people to donation to positive, which 

will increase the level of donors in the Donor Blood Center and improve the epidemic situation in 

Ukraine. 
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ВИСНОВКИ 

Вважаємо, що внаслідок коректної і професійно здійсненої просвітницької роботи, є 

висока вірогідність зміни негативного ставлення людей до донорства на позитивне, що 

призведе до підвищення рівня донорів у Цетрі донорської  крові та покращення епідемічної 

ситуації в Україні. 

Перелік публікацій здобувача за темою магістерської роботи: 

1. Богдан О.В., Абрамович А.М. Житомирський медичний інститут Житомирської  

обласної ради. « Організація донорства крові. Інфекційна безпека донорської крові та її 

компонентів в Житомирській області». Матеріали I Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції (м. Київ, 23 квітня 2021 року) УДК 61 ББК 5 А-437. 

2. Богдан О.В., Абрамович А.М Житомирський медичний інститут Житомирської  

обласної ради. «ФОРМУВАННЯ  ДОНОРСТВА КРОВІ У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ. 

ІНФЕКЦІЙНА  БЕЗПЕКА ДОНОРСЬКОЇ КРОВІ ТА ЇЇ КОМПОНЕНТІВ» Підсумкова 

науково-теоретична конференція Студентського наукового товариства Житомирського 

медичного інституту,присвяченій Дню науки. УДК: 615.381/.387:616.9(477.42) 
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АНОТАЦІЯ 

 

Антонова А.В. Вплив стейкхолдерів на якість медичної освіти. Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису. Магістерська робота на здобуття освітнього ступеня магістра 

медсестринства за спеціальністю 223 «Медсестринство», галузь 22 «Охорона здоров’я». 

Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради, Житомир,2021. 

Актуальність дослідження. Вивчення впливу стейкхолдерів на якість медичної освіти 

дозволяє покращити освітній процес та підготувати висококваліфіковані кадри. У теперішній 

час виникає потреба деяких традиційних уявлень про освітній процес та його технології, що 

дозволяє наблизити якість підготовки фахівця до вимог сучасної науки і практики. Реалізація 

стратегій і програм розвитку  професійних освітніх організацій передбачає активну взаємодію 

з численними організаціями, групами і індивідами, що дозволяє забезпечити облік 

різноманітних інтересів і вимог різних стейкхолдерів. 

Мета дослідження – вивчення впливу стейкхолдерів на якість медичної освіти. 

Методи дослідження. Для досягнення мети використано медико-соціалогічне 

дослідження (анкетування) 100 здобувачів освіти Житомирського медичного інститут 

Житомирської обласної ради за допомогою спеціального розробленого опитувальника. 

Результати. За результатами анкетування щодо задоволення освітнім процесом та 

студентським життям було визначено, що здобувачі освіти закладу медичної освіти хотіли б 

збільшити кількість та покращити рівень проведення різних видів практики, студентських 

наукових конференцій та круглих столів, а також більше брати участь у міжнародних освітніх 

програмах. 

Висновки. Зовнішні та внутрішні стейкхолдери впливають на якість медичної освіти. 

Залучення здобувачів освіти до процесу аналізу освітньої діяльності інституту є ефективним 

для покращення якості освіти, що дозволяє підготувати висококваліфіковані кадри. 

Ключові слова: стейкхолдери, освітній процес, медична освіта, якість. 

SUMMARY 

Anna Antonova. The Impact of Stakeholders on the Quality of Medical Education. Qualifying 

scientific work on the rights of the manuscript. Master's thesis for the degree of Master of Nursing in 

specialty 223 "Nursing", branch 22 "Health Care". Zhytomyr Medical Institute of the Zhytomyr 

Regional Council, Zhytomyr, 2021. 

Relevance of research. Studying the impact of stakeholders on the quality of medical education 

can improve the educational process and train highly qualified personnel. At present, there is a need 

for some traditional ideas about the educational process and its technology, which allows us to bring 

the quality of training to the requirements of modern science and practice. Implementation of 

strategies and programs for the development of professional educational organizations involves active 

interaction with numerous organizations, groups and individuals, which allows to take into account 

the diverse interests and requirements of different stakeholders. 

The purpose - study is to study the impact of stakeholders on the quality of medical education. 

 Research methods. To achieve this goal, a medical and social survey (questionnaire) of 100 

students of the Zhytomyr Medical Institute of the Zhytomyr Regional Council was used with the help 

of a specially developed questionnaire. 

Results. According to the results of the survey on satisfaction with the educational process and 

student life, it was determined that students would like to increase the number and improve the level 

of various internships, student scientific conferences and round tables, as well as participate more in 

international educational programs.  

Conclusions. Stakeholders affect the quality of medical education, especially internal. 

Involving students in the process of analyzing the educational activities of the institute is effective 

for improving the quality of education, which allows to train highly qualified personnel.  

Keywords: stakeholders, educational process, medical education, quality. 
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ВИСНОВКИ 

У науковому дослідженні наведено теоретичне узагальнення і нове практичне 

розв’язання наукової проблеми щодо  впливу стейкхолдерів на якість медичної  освіти. 

Отримані результати засвідчують, що методологія наукового пошуку є ефективною, гіпотеза 

підтверджена, визначені завдання реалізовано, мети досягнуто. Здійснене дослідження дає 

можливість сформулювати такі висновки: 

1. За результатами аналізу вітчізняних та зарубіжних літературних джерел 

встановлено, що стейкхолдери є зацікавленими сторонами, фізичними та юридичними 

особами, які мають легітимний інтерес у діяльності організації, тобто певною мірою залежать 

від неї або можуть впливати на її діяльність. ЗВО має бути відкритим для діалогу та 

взаємодіяти зі всіма стейкхолдерами (зовнішніми та внутрішніми) адже вона мають вплив на 

його функціонування. 

2. Аналіз зацікавлених сторін для розвитку стратегічного простору закладу медичної 

освіти має на меті виявлення таких характеристик, як інтереси окремих груп та їх відносна 

сила, вплив на діяльність закладу освіти та значення кожної групи для майбутнього розвитку 

та вдосконалення організації освітнього процесу, вплив зацікавлених сторін на ресурси та 

стратегічні активи закладу медичної освіти. 

3. Залучення здобувачів медичної освіти до процесу підвищення якості освітньої 

діяльності стане більш ефективним, якщо буде забезпечено їх постійне та активне 

представництво на всіх рівнях вищої освіти та постійний моніторинг оцінювання рівня 

освітніх послуг здобувачами освіти. Встановлено, що найбільш ефективним інструментом для 

проведення моніторингових досліджень є анкетування. Анкети для оцінки якості навчальних 

курсів є одним з найважливіших інструментів контролю якості викладання, змісту та форми 

навчальних програм, зокрема, тому що вони дозволяють максимально швидко і оперативно 

виявити проблемні аспекти організації та забезпечення освітнього процесу у закладі освіти, 

зокрема медичної. 

4. За результатами проведенного медико-соціалогічного дослідження встановлено, 

що повністю задоволені якістю освіти складають близько 30% здобувачів освіти. Більше 

половини респондентів якістю освіти задоволені частково. Виявлено відсутність здобувачів 

медичної освіти, які абсолютно незадоволені якістю освіти. Також визначено, що 20 % 

здобувачів освіти випускних курсів вважають, що для поліпшення якості освіти необхідно 

збільшити кількість годин практичної підготовки; 43 % – підвищити рівень інформатизації 

освітнього процесу; 28 % – урізноманітнити форми проведення навчальних занять; 7 % – 

покращити матеріально-технічне забезпечення навчального закладу; 2% – більше уваги 

приділяти фізичному розвитку та рівню навантаження здобувачів освіти. 

Перелік публікацій здобувача за темою магістерської роботи 

1. Аntonova A. The Impact of Stakeholder on the Quality of Medical Education VIII All 

Ukrainian Scientific and Practical Conference «Current Frends in Young Scientists’ Research» April 

22, 2021 Zhytomyr. С. 245-247. 

2. Аntonova A. Exploring the Impact of Stakeholder on the Quality of Medical Education VI 

Regional Students’ Scientific Internet-Conference «Building Professional Linguistic Conpetence of 

Futute Specialists» - November 21, 2020, Zhytomyr, С. 9-11. 

3. Антонова А.В. «Залежність освітнього процесу від впливу стейкхолдерів» ІІ 

Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів освіти та обдарованої молоді 

«Новини науки: дослідження, наукові відкриття, інноваційні технології» 15-16 квітня 2021 

року. КЗВО «Рівненька медична академія» С.362-364. 

4. Антонова А.В.  «Вплив стейкхолдерів на якість медичної освіти» Магістер 

медсестринства 2020р. Матеріали Науково-практичної конференції з міжнародною участю 

«Вища освіта та практика в медсестринства»    Житомир,2020, С.204-205 

5. Антонова А.В. «Якість медичної освіти під впливом стейкхолдерів» Магістер 
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АНОТАЦІЯ 

 

Боярин Ж.С. Ожиріння – епідемія ХХІ століття. Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. Магістерська робота на здобуття освітнього ступеня магістра громадського 

здоров’я за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я», галузь 22 «Охорона здоров’я». 

Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради, Житомир, 2021. 

Актуальність дослідження. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я 

(ВООЗ) стан здоров’я людини лише на 15% залежить від генетичної схильності, на стільки 

ж – від організації охорони здоров’я (ОЗ), тоді як на 70% − від її способу життя (СЖ). На 

сьогоднішній день за різними даними експертів поширення ожиріння серед студентської 

молоді досягає 20%, саме тому проблема набуває особливої гостроти та уваги. 

Мета дослідження – проаналізувати та дослідити спосіб життя (харчову поведінку 

(ХП), фізичну активність (ФА), наявність шкідливих звичок, дотримання здорового способу 

життя (ЗСЖ)) здобувачів-медиків та науково обґрунтувати вплив їх способу життя під час 

навчання на виникнення ожиріння, розробити практичні рекомендації щодо раціоналізації 

способу життя здобувачів освіти. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети використано методи 

системного аналізу, логічного узагальнення та медико-соціологічне дослідження 

(анкетування) серед 200 респондентів із числа здобувачів освітнього ступеня: фаховий 

молодший бакалавр, бакалавр та магістр. Дослідження проводилось в 2019 - 2021 році на базі 

Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради (ЖОР) та його 

відокремленого структурного підрозділу фахового коледжу. Опитування проведено 

дистанційно за допомогою спеціально розробленої електронної анкети (використано 

інструмент «Googlе-Forms»), яка складалась з трьох блоків (61 цільове запитання), які 

стосуються способу життя здобувачів-медиків під час здобуття освіти) з метою наукового 

обґрунтування впливу їх СЖ на виникнення ожиріння.  

Результати. В результаті проведеного медико-соціологічного дослідження 

обґрунтовано та здійснено безсумнівний висновок, що відсутність вірно організованого 

способу життя  у здобувачів впливає на розвиток надмірної маси тіла та ожиріння під час 

навчання. 

Встановлено, що 35,5% здобувачів не виключають ризику виникнення надмірної ваги 

чи ожиріння, тоді як 30% затруднюються відповісти. Причому 63% здобувачів стверджують, 

що не переїдають, тоді як 48,5% відмічають постійне відчуття «переповнення» після 

споживання їжі.  

Слід сфокусувати увагу, що 65% здобувачів відповідально ставляться до свого здоров’я 

й намагаються дотримуватися правил ЗСЖ, причому мають цілком достатній рівень знань 

стосовно принципів ЗСЖ (64%). Безумовно, позитивним є освідченість здобувачів щодо 

причин розвитку та наслідків надмірної маси тіла (НМТ) та ожиріння (52,5%), однак у 40% є 

ризик генетичної схильності до розвитку захворювання. Важливо, що 95% здобувачів 

акцентують увагу, на тому,що ожиріння є надзвичайно серйозною проблемою, яка потребує 

уваги.  

Здобувачі як свідчить практика, мають страх набрати надлишкову масу тіла (49%), дана 

тенденція спостерігається серед жіночої статі, ідентична ситуація спостергіється серед 

здобувачів жіночої статі, про бажання позбавитись від зайвих жирових відкладень на окремих 

частинах тіла – 76%. Причому, лише 8,5% дотримуються режиму та якості харчування. Однак 

позитивне є те, що 44% здобувачів снідають перед тим, як йдуть на заняття, також мають 

повноцінний обід 64,5% та вечерю 73,5%. Найбільше у їх раціоні здобувачів переважає, саме 

м’ясо та м’ясні продукти – 45%.   

Більшість здобувачів споживають шкідливу їжу – 79%, причому 57% здобувачів 

щоденно або ж хоча б від 1 до 3 разів на тиждень харчуються у закладах громадського 

харчування. У 59,5% здобувачів освіти у щоденному раціоні присутня смажена, жирна та 

гостра їжа. На думку 90% здобувачів надмірне та хаотичне споживання їжі впливає на 
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виникнення надмірної маси тіла та ожиріння під час навчання, однак лише 32% опитаних 

контролюють розмір порції їжі під час споживання.  

41,5 % здобувачів освіти акцентують увагу, що фінансові можливості безсумнівно 

впливають на вибір їжі для харчування, 35% відмічають вплив батьків та сімейних традицій, 

а для 11,5% здобувачів жіночої статі мотиваційним чинном виступають різні дієти та модні 

способи схуднення. 

95% респондентів визначилася у тому, що заняття фізичними навантаженнями/вправами 

сприяють зниженню маси тіла, ідентичний показник 95%, здобувачі поділяють думку, що 

організована рухова активність (РА) відіграє важливу роль у профілактиці ожиріння. 

Позитивна динаміка спостерігається  щодо відвідувань занять в складі основної групи, 

оскільки до основної групи належать більшість опитаних здобувачів освіти – це 51,5%, що є 

відмінним показником, однак відмічається серед 50% здобувачів наявність задишки при 

навантаженні. 

Висновки. Проведеним дослідженням встановлено залежність ведення СЖ від рівня 

освіти, визначено, що здобувачі з вищем рівнем освіти виваженіше відносяться до свого 

здоров’я, ведення СЖ, а ніж здобувачі підліткового віку, оскільки серед них спостерігається 

незнання принципів, правил та компонентів ЗСЖ, які відображаються на формуванні у них 

невірного способу життя під час навчання.  

З’ясовано найважливіші компоненти формування вірного способу життя під навчання 

здобувачів (дотримання правил та приципів здорового способу життя, ведення вірної 

харчової поведінки, систематично-організована рухова активність, ліквідація шкідливих 

звичок), оскільки недотримання вищезазначених складових є очевидними предикторами, 

щоб потрапити до групи ризику розвитку захворювання. 

Науково обґрунтовано вплив способу життя здобувачів під час навчання у ЗВО на 

виникнення ожиріння з метою підвищення мотивації до ЗСЖ серед здобувачів, формування 

у них високого поведінкового рівня по відношенню до свого СЖ під час здобуття освіти. 

Вивчено проблемні питання та розроблено практичні рекомендації щодо раціоналізації 

й модернізації способу життя здобувачів освіти. 

Ключові слова: ожиріння, надлишкова маса тіла, індекс маси тіла, здобувачі, харчова 

поведінка, спосіб життя, фізична активність, шкідливі звички, патологія. 

SUMMARY 

Z. Boiаryn. Obеsity is аn еpidеmic of thе XXI cеntury. Quаlifying sciеntific work on thе 

rights of thе mаnuscript. Mаstеr's thеsis for аcquiring thе Mаstеr of Public Hеаlth dеgrее in thе 

spеciаlty 229 "Public Hеаlth", fiеld of knowlеdgе 22 "Hеаlth Cаrе". Zhytomyr Mеdicаl Institutе of 

Zhytomyr Rеgionаl Council, Zhytomyr, 2021. 

Rеlеvаncе of rеsеаrch. Аccording to thе World Hеаlth Orgаnizаtion (WHO), humаn hеаlth 

is only 15% dеpеndеnt on gеnеtic prеdisposition, аs much - on thе hеаlth cаrе orgаnizаtion, whilе 

70% - on hеr lifеstylе. Todаy, аccording to vаrious еxpеrts, thе prеvаlеncе of obеsity аmong studеnt 

youth rеаchеs 20%, which is why thе problеm is bеcoming pаrticulаrly аcutе аnd nееds аttеntion. 

Thе аim of thе study - to аnаlyzе аnd study thе lifеstylе (еаting bеhаvior, physicаl аctivity, 

thе prеsеncе of bаd hаbits, hеаlthy lifеstylе (HLS)) of mеdicаl аpplicаnts аnd sciеntificаlly 

substаntiаtе thе impаct of thеir lifеstylе during trаining on thе occurrеncе of obеsity, to dеvеlop 

prаcticаl rеcommеndаtions on thе rаtionаlizаtion of thе studеnts’ lifеstylе. 

Rеsеаrch mеthods. To аchiеvе this goаl, thе mеthods of systеmаtic аnаlysis, logicаl 

gеnеrаlizаtion аnd mеdicаl аnd sociologicаl rеsеаrch (quеstionnаirе) wеrе usеd аmong 200 

rеspondеnts аmong thе аpplicаnts for thе dеgrее: profеssionаl junior bаchеlor, bаchеlor аnd mаstеr. 

Thе study wаs conductеd in 2019 - 2021 on thе bаsis of Zhytomyr Mеdicаl Institutе of Zhytomyr 

Rеgionаl Council аnd its sеpаrаtе structurаl unit of thе vocаtionаl collеgе. Thе survеy wаs 

conductеd rеmotеly using а spеciаlly dеsignеd еlеctronic quеstionnаirе (using thе tool "Googlе-

Forms"), which consistеd of thrее blocks (61 tаrgеt quеstions, concеrning thе mеdicаl аpplicаnts’ 

lifеstylе during еducаtion) in ordеr to sciеntificаlly substаntiаtе thе impаct of thеir lifеstylе on 

obеsity occurrеncе. 
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Rеsults. Аs а rеsult of thе conductеd mеdicаl аnd sociologicаl rеsеаrch, thе undoubtеd 

conclusion wаs substаntiаtеd аnd mаdе-thаt thе lаck of а propеrly orgаnizеd lifеstylе аmong thе 

аpplicаnts аffеcts thе dеvеlopmеnt of ovеrwеight аnd obеsity during trаining. 

It wаs found thаt 35,5% of аpplicаnts do not еxcludе thе risk of ovеrwеight or obеsity, whilе 

30% find it difficult to аnswеr. Morеovеr, 63% of аpplicаnts sаy thаt thеy do not ovеrеаt, whilе 

48,5% notе а constаnt fееling of "fullnеss" аftеr еаting. 

It should bе focusеd thаt 65% of аpplicаnts trеаt thеir hеаlth rеsponsibly аnd try to follow thе 

hеаlthy lifеstylе (HLS) rulеs, аnd hаvе а quitе sufficiеnt lеvеl of knowlеdgе аbout thе principlеs of 

HLS (64%). Of coursе, thе аpplicаnts' аwаrеnеss of thе cаusеs of dеvеlopmеnt аnd thе consеquеncеs 

of bеing ovеrwеight аnd obеsity (52,5%) is positivе, but 40% hаvе а risk of gеnеtic prеdisposition to 

thе disеаsе. It is importаnt thаt 95% of аpplicаnts еmphаsizе thаt obеsity is аn еxtrеmеly sеrious 

problеm thаt nееds аttеntion. 

Аpplicаnts, аs prаcticе shows, аrе аfrаid of gаining еxcеss wеight (49%), this trеnd is obsеrvеd 

аmong womеn, thе sаmе situаtion is obsеrvеd аmong thе womеn pаrt of аpplicаnts, thе dеsirе to gеt 

rid of еxcеss fаt on cеrtаin pаrts of thе body - 76%. Morеovеr, only 8,5% аdhеrе to thе rеgimе аnd 

quаlity of food. Howеvеr, thе positivе thing is thаt 44% of аpplicаnts hаvе brеаkfаst bеforе going to 

clаss, аlso hаvе а full lunch 64,5% аnd dinnеr 73,5%. Mеаt аnd mеаt products prеdominаtе in thеir 

diеt, 45%. 

Thе mаjority of аpplicаnts consumе hаrmful food - 79%, аnd 57% of аpplicаnts еаt it dаily or 

аt lеаst 1 to 3 timеs а wееk in cаtеring еstаblishmеnts. Friеd, fаtty аnd spicy foods аrе prеsеnt in thе 

dаily diеt of 59,5% of studеnts. Аccording to 90% of аpplicаnts, еxcеssivе аnd chаotic consumption 

of food аffеcts thе occurrеncе of ovеrwеight аnd obеsity during trаining, but only 32% of rеspondеnts 

control thе food portion sizе during consumption. 

41,5% of studеnts еmphаsizе thаt finаnciаl opportunitiеs undoubtеdly influеncе thе choicе of 

food, 35% notе thе influеncе of pаrеnts аnd fаmily trаditions, аnd for 11,5% of womеn thе motivаtors 

аrе diffеrеnt diеts аnd fаshionаblе wаys to losе wеight. 

95% of rеspondеnts sаid thаt physicаl аctivitiеs / еxеrcisеs hеlp to losе wеight, idеnticаl to 95%, 

аpplicаnts shаrе thе opinion thаt orgаnizеd physicаl аctivity plаys аn importаnt rolе in obеsity 

prеvеntion. Positivе dynаmics is obsеrvеd in thе аttеndаncе of clаssеs in thе mаin group, аs thе mаin 

group includеs thе mаjority of rеspondеnts – 51,5%, which is аn еxcеllеnt indicаtor, but thеrе is thе 

prеsеncе of brеаth shortnеss during еxеrcisе аmong 50% of studеnts. 

Conclusions. Thе dеpеndеncе of lifеstylе mаnаgеmеnt on thе еducаtion lеvеl wаs еstаblishеd 

by this rеsеаrch, it wаs dеtеrminеd thаt thе аpplicаnts with highеr еducаtionаl lеvеl аrе morе 

bаlаncеd аbout thеir hеаlth аnd lifеstylе mаnаgеmеnt thаn аdolеscеnts, bеcаusе thеrе is аn ignorаncе 

of thе principlеs, rulеs аnd componеnts of HLS аmong thеm, which is displаyеd on thе wrong wаy 

of lifе formаtion whilе studying.  

Thе most importаnt componеnts of forming а corrеct lifеstylе for trаining аpplicаnts  

(compliаncе with thе rulеs аnd principlеs of а hеаlthy lifеstylе, propеr еаting hаbits, systеmаtic 

motor аctivity, еliminаtion of bаd hаbits) wеrе clаrifiеd, аs non-compliаncе with thе аbovе 

componеnts аrе obvious prеdictors to bе аt risk group of disеаsе dеvеlopmеnt. 

Thе influеncе of thе аpplicаnts’ lifеstylе during thеir studiеs in highеr еducаtionаl 

еstаblishmеnts on thе occurrеncе of obеsity in ordеr to incrеаsе thе motivаtion to а hеаlthy lifеstylе 

(HLS) аmong аpplicаnts,  thе formаtion of а high bеhаvior lеvеl in rеlаtion to thеir lifеstylе during 

еducаtion wаs sciеntificаlly substаntiаtеd. 

Problеmаtic issuеs wеrе studiеd аnd prаcticаl rеcommеndаtions for rаtionаlizаtion аnd 

modеrnizаtion of thе studеnts’ lifеstylе wеrе dеvеlopеd. 

Kеywords: obеsity, ovеrwеight, body mаss indеx, аpplicаnts, еаting bеhаvior, lifеstylе, 

physicаl аctivity, bаd hаbits, pаthology. 
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ВИСНОВКИ 

Узагальнені результати виконаного дослідження дозволили зробити висновки, які 

сконцентрувалися на визначені негативного впливу способу життя здобувачів під час 

навчання на виникнення ожиріння, отримані результати підтвердили, що відсутність 

адекватно-організованого способу життя (вірна харчова поведінка, систематична рухова 

активность, відсутність шкідливих звичок, знання принципів ЗСЖ) під час здобуття освіти 

студентством негативно відображається не лише на здоров’ї, якості успішності й 

працездатності, а й сприяє накопиченню надлишкової маси тіла та розвитку ожиріння. На 

підставі отриманих науково-обгрунтованих даних, зроблено наступні висновки:  

1. Систематизація та узагальнення даних світової та вітчизняної наукової літератури 

надали змогу висвітлити,  сучасні аспекти та особливості впливу способу життя на 

виникнення ожиріння у здобувачів освіти, визначено основні принципи розвитку ожиріння 

та особливості прояву даної патології у здобувачів. Окрім цього проблему ожиріння 

представлено як медико-соціальну проблему у сфері громадського здоров’я, проаналізовано 

корені виникнення ожиріння та НМТ, висвітлено вплив патології та імунітет людини. 

Основна увагу була націлена на чинники та мотивації, котрі впливають на здобувачів під час 

вибору стилю харчової поведінки та фізичної активності під час здобуття освіти. 

Визначено, що ожиріння - це хронічне рецидивуюче захворювання, що проявляється 

надлишковим накопиченням жирової тканини і є наслідком дисбалансу споживання і витрати 

енергії в осіб зі спадковою схильністю або за її відсутності. Хоча тривалий час ожиріння не 

розглядали як хворобу, однак воно мало всі передумови. 

З’ясовано,що ожиріння - є «епідемією», оскільки має ознаки епідемії по масштабності 

соціально значущої проблеми та все більш набирає обертів для поширення, навіть серед 

студентства зростає колосальними темпами. Визначено, що захворювання є одним з 

найскладніших медико-соціальних проблем у сфері громадського здоров’я. 

2. Встановлено залежність ведення СЖ від рівня освіти, згідно опрацьованих даних та 

порівняльного аналізу визначено, що здобувачі з вищем рівнем освіти виваженіше відносяться 

до свого здоров’я, ведення СЖ і, відповідно дотримуються установлених правил, що 

перешкоджають розвитку ожиріння. Слід ацентувати увагу на здобувачах підліткового віку, 

оскільки серед них спостерігається незнання принципів, правил та компонентів ЗСЖ, які 

відображаються на формуванні у них невірного способу життя під час навчання.  

За результатами медико-соціологічне опитування здобувачів, здійснено безсумнівний 

висновок, що відсутність вірно організованого способу життя  у здобувачів впливає на 

розвиток надмірної маси тіла та ожиріння під час навчання. 

3. З’ясовано, що найважливішими компонентами формування вірного  

способу життя під навчання здобувачів є дотримання правил та приципів здорового 

способу життя, ведення вірної харчової поведінки, систематично-організована рухова 

активність, ліквідація шкідливих звичок. Оскільки недотримання вищезазначених складових 

є очевидними предикторами, щоб потрапити до групи ризику розвитку захворювання. 

4. На підставі вищевикладеного науково обґрунтовано вплив способу життя 

здобувачів під час навчання у ЗВО на виникнення ожиріння з метою підвищення мотивації 

до ЗСЖ серед здобувачів, формування у них високого поведінкового рівня по відношенню 

до свого СЖ під час здобуття освіти.  У процесі дослідження визначено та акцентовано увагу 

на проблемних запитаннях, розроблено практичні рекомендації щодо раціоналізації й 

модернізації способу життя здобувачів освіти. 
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АННОТАЦІЯ 

 

Васьковська О. Л. Обґрунтування профілактичних заходів професійного вигорання серед 

медичних працівників м. Житомир. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Магістерська робота на здобуття освітнього ступеня магістра громадського здоров’я за 

спеціальністю: 229 «Громадське здоров’я». Галузь знань 22 «Охорона здоров'я». 

Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради. Житомир, 2021. 

Актуальність дослідження: Сучасний етап реформування сфери охорони здоров’я в 

Україні викликає багато розбіжностей та сумнівів як у суспільстві так і серед самих медиків, 

існує питання щодо доцільності медичної реформи. Справжній стан нашої медичної галузі на 

сьогодні та реальний стан медицини в інших країнах, показала пандемія, яка шириться по 

всьому світу. 

Мета дослідження: Теоретично обґрунтувати та розробити практичні рекомендації для 

попередження професійного вигорання серед медичних працівників. 

Матеріали та методи: Для розв’язання поставлених завдань ми використали такі 

методи дослідження: теоретичні – метод системного аналізу світової та вітчизняної 

літератури; теоретичне узагальнення, синтез і аналіз з метою розкриття основних складових 

професійного вигорання серед медичних працівників; емпіричні – анкетування. Дослідження 

проводилось серед медичних працівників Житомирських обласних лікарень. В дослідженні 

приймали участь 100 респондентів. 

 Результати: Підтверджено, що окремою категорією в переліку високостресогенних 

професій є медичні працівники. Тому напруження на роботі, яке виникає внаслідок 

підвищених вимог та водночас надзвичайно низької можливості впливу на процес діяльності, 

може бути одним із факторів розвитку професійного стресу.  

 Професійне вигорання розвивається поетапно і є динамічним процесом. Опитування 

2019 року, яке було проведено у США, показує, що синдромом професійного чи емоційного 

вигорання страждають близько 44% лікарів, 15% перебувають у стані депресії та мають 

суїцидні думки. Для корекції емоційної напруги третина лікарів використовує медикаментозні 

засоби. На сьогодні більшість медичних працівників залучені у боротьбу проти COVID-19, 

вони щодня ризикуючи власним здоров’ям, а навіть і життям чергують без вихідних і не 

можуть повернутись у свої домівки, до своїх близьких. Вимоги та об’єм функціональних 

обов’язків зросли. Усе вище перераховане призводить до професійного вигорання медичних 

працівників. 

За результатами медико-соціологічного дослідження з’ясовано, що респонденти 

оцінили свої знання щодо професійного вигорання у медичних працівників досить загально. 

26% опитаних визнали свої знання досконалими. Більшість респондентів визнали, що мають 

загальне уявлення про проблему – 68% осіб. Найнижче свої знання оцінили 6% осіб, які 

визнали, що мають недостатній рівень знань з даної проблеми. Таким чином, аналізуючи дане 

питання, бачимо, що більшість опитаних мають загальне уявлення з питань професійного 

вигорання у медичних працівників в той час, як вони вказали, що дане питання є актуальним, 

то потрібно поглибити знання медиків з цієї теми. 

Встановлено, що переважна більшість респондентів 64% відмічають у себе стан 

емоційного виснаження наприкінці робочого дня. Найбільша частка припала на медиків зі 

стажем роботи від 21 до 30 років. Тоді як 36% медичних працівників не можуть вказати на 

такий стан, а саме анкетовані зі стажем роботи від 41 до 51 року. 

При аналізі залежності впливу роботи на якість сну анкетованих виявилось, що медичні 

працівники здебільшого іноді погано засинають через хвилювання, пов’язані з роботою 45%. 

В групі анкетованих зі стажем роботи до 1 року – 10 найменший відсоток відповідей – майже 

завжди 11,1%. Іноді мають проблеми зі сном 50% опитаних у людей зі стажем роботи від 11 

до 20 років. 33,3% отримали відповіді майже ніколи та часто у медичних працівників зі стажем 
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роботи від 21 до 30. Рівний відсоток відповідей у групах опитуваних сі стажем роботи від 31 

до 40 та від 41 до 41 до 51. 

В результаті анкетування 15 медичних працівників (15,0%±3,6%) вказали, що робота 

погано впливає на стан здоров’я. Можливо робота впливає на стан здоров’я 37 опитуваних 

(37,0%±4,8%). Не впливає робота на здоров’я 34 анкетованих (34,0%±4,7%), та 14 опитуваних 

(14,0%±3,5%) не знають чи впливає робота на стан їхнього здоров’я.  

З’ясовано, що основним підходом до розв’язання проблеми професійного вигорання 

медичних працівників є необхідність розробки та впровадження навчальних тренінгів для 

медиків та бесіди. 

Висновки: 

Ефективним методом профілактики професійного вигорання медичних працівників у 

межах компетенції фахівця громадського здоров’я є ознайомлення медиків з небезпечними 

наслідками та способами захисту від вигорання. 

Для поглиблення знань щодо профілактики професійного вигорання медичних 

працівників рекомендуємо використовувати методику нами розробленого тренінгового 

заняття на додипломному та післядипломному етапах освіти.  

Практичні рекомендації   

1. Використовувати результати дослідження при підготовці здобувачів вищої медичної 

освіти на додипломному етапі та практикуючих медичних працівників на етапі 

післядипломної освіти. 

2. Впроваджувати методику розробленого тренінгового заняття «Профілактика 

професійного вигорння» в закладах вищої медичної освіти серед здобувачів освіти та при 

проведенні курсів підвищення кваліфікації для удосконалення рівня знань з даного питання. 

3. Медичним працівникам для підвищення освітнього та професійного рівня приймати 

участь в науково-практичних конференціях та інших наукових форумах з питань професійного 

вигорання та профілактики його виникнення. 

4. Фахівцям громадського здоров’я проводити бесіди та інформувати медичних 

працівників, як застерегти себе від професійного вигарання. 

5. Медичним працівникам ознайомитися з методиками, які допомагають знизити 

рівень психоемоційного вигорання. У разі серйозних проблем звертатись до фахівців.  

Ключові слова: Медичні працівники, стрес, професійне вигорання, профілактичні 

заходи, психічний стан, здоров’язбереження, професійна діяльність медичних працівників, 

емоційне виснаження, синдром професійного вигорання. 

SUMMARY 
Vaskovska O.L .Substantiation of preventive measures of professional burnout among 

medical workers Zhitomir . Qualifying scientific work manuscript. Master's thesis for the degree of 

Master of Public Health in the specialty: 229 "Public Health". Area of knowledge 22 "Health care". 

Zhytomyr Medical Institute of Zhytomyr Regional Council. Zhytomyr, 2021. 

Topicality of research.The current stage of health care reform in Ukraine causes many 

differences and doubts both in society and among physicians themselves, there is a question about 

the feasibility of health care reform. The real state of our medical industry today and the real state of 

medicine in other countries, showed a pandemic that is spreading around the world. 

Aim of research: To theoretically substantiate and develop practical recommendations for 

the prevention of burnout among health professionals. 

Methods of research: To solve the tasks we used the following research methods: theoretical 

- a method of systematic analysis of world and domestic literature; theoretical generalization, 

synthesis and analysis in order to reveal the main components of burnout among health professionals; 

empirical - questionnaires. The study was conducted among medical staff of Zhytomyr regional 

hospitals. The study involved 100 respondents. 

Research results: It is confirmed that a separate category in the list of highly stressful 

professions are medical workers. Therefore, stress at work, which arises due to increased demands 
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and at the same time extremely low ability to influence the process of activity, can be one of the 

factors in the development of professional stress. 

Professional burnout develops in stages and is a dynamic process. A 2019 survey conducted 

in the United States shows that about 44% of doctors suffer from occupational and emotional burnout, 

15% are depressed and have suicidal thoughts. One third of doctors use medications to correct 

emotional stress. Today, most health workers are involved in the fight against COVID-19, they are at 

risk of their own health and even their lives every day without days off and cannot return to their 

homes, to their loved ones. Requirements and responsibilities have increased. All of the above leads 

to professional burnout of medical workers. 

According to the results of medical and sociological research, it was found that the 

respondents assessed their knowledge about burnout in medical workers quite generally. 26% of 

respondents found their knowledge perfect. The majority of respondents admitted that they have a 

general idea of the problem - 68% of people. The lowest score was given to 6% of people who 

admitted that they have insufficient knowledge on this issue. Thus, analyzing this issue, we see that 

most respondents have a general idea of burnout in health care workers, while they indicated that this 

issue is relevant, it is necessary to deepen the knowledge of physicians on this topic. 

It was found that the vast majority of respondents 64% note a state of emotional exhaustion 

at the end of the working day. The largest share fell on physicians with experience of 21 to 30 years. 

While 36% of health professionals can not indicate this condition. Namely, respondents with work 

experience from 41 to 51 years. 

When analyzing the dependence of the impact of work on the quality of sleep of the 

respondents, it was found that health workers sometimes sometimes fall asleep poorly due to worries 

related to the work of 45%. In the group of respondents with work experience up to 1 year - 10 the 

lowest percentage of answers - almost always 11,1%. Sometimes 50% of respondents have sleep 

problems in people with work experience from 11 to 20 years. 33,3% received answers almost never 

and often from health workers with experience from 21 to 30. An equal percentage of answers in the 

groups of respondents with experience from 31 to 40 and from 41 to 51. 

As a result of the survey, 15 health workers (15,0%±3,6%) indicated that work has a bad effect 

on health. It is possible that the work affects the health of 37 respondents (37,0%±4,8%). Not affect 

work on health 34 surveyed (34,0%±4,7%), and 14respondents (14,0%±3,5%) did not know or 

influence the work of the state of their health. 

With is found out that the main approach to the solution.Liabilities problem of burnout of 

health workers is the need to develop and implement training sessions for physicians and 

conversation. 

Conclusions: 

An effective method of prevention of occupational burnout of medical workers within the 

competence of a public health specialist is to acquaint physicians with the dangerous consequences 

and ways to protect against burnout. 

To deepen the knowledge on the prevention of professional burnout of medical workers, we 

recommend using the methodology of our training session at the undergraduate and postgraduate 

stages of education. 

Practical recommendations 

1. Use the results of research in the preparation of applicants for higher medical education at 

the undergraduate stage and medical practitioners at the stage of postgraduate education. 

2. Introduce the methodology of the developed training session "Prevention of professional 

burnout" in institutions of higher medical education among applicants and in conducting refresher 

courses to improve the level of knowledge on this issue. 

3. To increase the educational and professional level of medical workers to take part in 

scientific-practical conferences and other scientific forums on issues of professional burnout and 

prevention of its occurrence. 

4. Conduct interviews with public health professionals and inform healthcare professionals 

how to protect themselves from burnout. 



20 
 

5. Medical professionals to get acquainted with the techniques that help reduce the level of 

psycho-emotional burnout. In case of serious problems, consult a specialist. 

Key words: Medical workers, stress, burnout, preventive measures, mental state, health, 

professional activity of medical workers, emotional exhaustion, burnout syndrome. 

ВИСНОВКИ 

Всі поставленні завдання у ході дослідження були вирішені, що дозволило нам отримати 

наступні висновки: 

1. Проаналізувавши стан досліджуваної проблеми в науковій теорії підтверджено, що 

окремою категорією в переліку високостресогенних професій є медичні працівники. Тому 

напруження на роботі, яке виникає внаслідок підвищених вимог та водночас надзвичайно 

низької можливості впливу на процес діяльності, може бути одним із факторів розвитку 

професійного стресу.  

2. При написані магістерської роботи використовувалася велика кількість сучасних 

методів наукового дослідження, що забезпечують репрезентативні результати та об’єктивні 

висновки. 

3. Професійне вигорання розвивається поетапно і є динамічним процесом. Опитування 

2019 року, яке було проведено у США, показує, що синдромом професійного чи емоційного 

вигорання страждають близько 44% лікарів, 15% перебувають у стані депресії та мають 

суїцидні думки. Для корекції емоційної напруги третина лікарів використовує медикаментозні 

засоби.  

На сьогодні більшість медичних працівників залучені у боротьбу проти COVID-19, вони 

щодня ризикуючи власним здоров’ям, а навіть і життям чергують без вихідних і не можуть 

повернутись у свої домівки, до своїх близьких. Вимоги та об’єм функціональних обов’язків 

зросли. Усе вище перераховане призводить до професійного вигорання медичних працівників.  

Вигорання знижує продуктивність і витрачає енергію, змушуючи почуватися все більш 

безпорадним, безнадійним, цинічним і ображеним. Негативні наслідки вигорання 

поширюються на всі сфери життя - включаючи будинок, роботу та соціальне життя. Вигорання 

також може спричинити довгострокові зміни у організмі, що робить людину вразливою до 

таких захворювань, як застуда та грип. Через численні наслідки важливо негайно впоратися з 

вигоранням. 

4. При анкетуванні 100 респондентів з’ясовано, що респонденти оцінили свої знання 

щодо професійного вигорання у медичних працівників досить загально. 26% опитаних 

визнали свої знання досконалими. Більшість респондентів визнали, що мають загальне 

уявлення про проблему – 68% осіб. Найнижче свої знання оцінили 6% осіб, які визнали, що 

мають недостатній рівень знань з даної проблеми.  Таким чином, аналізуючи дане питання, 

бачимо, що більшість опитаних мають загальне уявлення з питань професійного вигорання у 

медичних працівників в той час, як вони вказали, що дане питання є актуальним, то потрібно 

поглибити знання медиків з цієї теми. 

Більшість опитаних, а саме 70 осіб (70%±4,6%) не погодилися з  твердженням «Після 

робочого дня у вас ні на що не вистачає сил», 30 осіб (30%±4,6%) обрали відповідь «Так». 

Темп життя кожного з нас настільки інтенсивний, що більшість людей навряд чи мають 

можливість повноцінно відпочити протягом робочого дня або протягом тижня. Загальна 

втома, яка часто накопичується, з часом може стати хронічним захворюванням, і позбутися 

цієї втоми буде важче. Щоб не нашкодити своєму здоров’ю та не втратити працездатність, 

потрібно достатньо і адекватно відпочивати. 

Встановлено, що переважна більшість респондентів 64% відмічають у себе стан 

емоційного виснаження наприкінці робочого дня. Найбільша частка припала на медиків зі 

стажем роботи від 21 до 30 років. Тоді як 36% медичних працівників не можуть вказати на 

такий стан. А саме анкетовані зі стажем роботи від 41 до 51 року. 

При аналізі залежності впливу роботи на якість сну анкетованих виявилось, що медичні 

працівники здебільшого іноді погано засинають через хвилювання, пов’язані з роботою 45%. 

В групі анкетованих зі стажем роботи до 1 року – 10 найменший відсоток відповідей – майже 
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завжди 11,1%. Іноді мають проблеми зі сном 50% опитаних у людей зі стажем роботи від 11 

до 20 років. 33,3% отримали відповіді майже ніколи та часто у медичних працівників зі стажем 

роботи від 21 до 30. Рівний відсоток відповідей у групах опитуваних сі стажем роботи від 31 

до 40 та від 41 до 41 до 51. 

В результаті анкетування 15 медичних працівників (15,0%±3,6%) вказали, що робота 

погано впливає на стан здоров’я. Можливо робота впливає на стан здоров’я 37 опитуваних 

(37,0%±4,8%). Не впливає робота на здоров’я 34 анкетованих (34,0%±4,7%), та 14 опитуваних 

(14,0%±3,5%) не знають чи впливає робота на стан їхнього здоров’я.  

5. З’ясовано, що основним підходом до розв’язання проблеми професійного вигорання 

медичних працівників є необхідність розробки та впровадження навчальних тренінгів для 

медиків та бесіди. На підставі проведеного дослідження нами були розроблені практичні 

рекомендації та тренінг з профілактики професійного вигорання «Я крокую до життя без 

вигорання». 
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АНОТАЦІЯ 

 

Власенко Я.Ю. Обґрунтування перспективних підходів до профілактики ожиріння серед 

населення Житомирської області. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Магістерська робота на здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 229 

«Громадське здоров’я», галузь 22 «Охорона здоров’я». Житомирський медичний інститут 

Житомирської обласної ради, Житомир, 2021. 

Актуальність дослідження. Поширеність та захворюваність населення на ожиріння в 

світовому масштабі за останні десятиліття зростають. За даними ВООЗ має надмірну масу тіла 

або хворіє на ожиріння майже 25% населення планети. Боротьба з ожирінням, є однією з 9 

добровільних цілей Глобального плану дій з профілактики і контролю хронічних 

неінфекційних захворювань на 2013-2020, яка повинна забезпечити призупинення зростання 

числа випадків ожиріння серед населення до 2025 року. 

Мета дослідження – вивчити поширеність та захворюваність на ожиріння, обізнаність 

населення з питань первинної профілактики надмірної маси тіла та ожиріння для 

обґрунтування перспективних  підходів до профілактики ожиріння серед населення 

Житомирської області. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети використано методи 

системного аналізу, системного підходу, логічного узагальнення, бібліосемантичний, медико-

соціологічний, статистичний. 

Аналіз первинної захворюваності та поширеності  ожиріння серед населення 

Житомирської області на ожирінн проведено з використанням статистичних звітів за 2013 – 

2017 рр.  

Медико-соціологічне дослідження (анкетування) проведено серед 412 осіб дорослого 

населення територіальних громад Житомирської області за спеціально розробленою анкетою 

(додаток 1). 

Результати. За результатами дослідження джерел наукової літератури було зроблено 

висновок що на сучасному етапі розвитку суспільства основним методом боротьби з 

надмірною масою тіла та ожирінням є організація та проведення багаторівневої профілактики, 

яку потрібно проводити в сім'ї, в освітніх і лікувально-профілактичних закладах, в трудових 

колективах, серед населення громад та на державному рівні. 

Основні заходи з профілактики ожиріння передбачають:  

- дотримання принципів раціонального харчування;  

- переважання в раціоні харчування фруктів та овочів;  

- обмеження споживання продуктів багатих вуглеводами і жирами;  

- не переїдання особливо у вечірній та нічний час;  

- достатня фізична активнісь вдома, на виробництві, загальноосвітніх установах; 

- обмеження переглядів телевізора і використання сучасних електронних пристроїв 

(комп'ютера, планшета, смартфона і ін.) під час прийому їжі; 

- проведення занять з культури харчування; 

- дотримання в режимі харчування обов’язкових сніданків тощо. 

Проведеним нами медико-статистичним дослідженням встановлено:  

1. Первинна захворюваність на ожиріння за період 2013 – 2017 рр. у Житомирської 

області: 

- зросла серед всього населення з 173,7 на 100 тис. осіб у 2013 р. до 175,4 на100 тис. 

осіб у 2016 р. і перевищувала національні показники в різні роки спостереження в 1,05 – 1,17 

разу. 

- знизилась серед дорослого населення з 107,2 на 100 тис. дорослого населення у 

2013 р. до 90 на 100 тис. дорослого населення у 2017 р., (зниження в 1,2 разу), і не 

перевищувала показників по Україні;  

- зросла серед дитячого населення з 4,6 на 1000 дитячого населення у 2013 р. до 5,21 на 

1000 дитячого населення у 2017 р., (ріст у 1,13 разу) і перевищувала національні показники на 
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протязі всього періоду спостереження. 

2. Рівні поширеності ожиріння за період 2013 – 2017 рр. у Житомирській області: 

- зросли серед усього населення з 910,2 на 100 тис. осіб у 2013 році до 1034,1 на 100 

тис. осіб у 2017 році ( ріст у 1,14 разу);  

- зросли серед дорослого населення з 674,1 на 100 тис. осіб у 2013 р. до 811,9 на 100 

тис. осіб у 2016 р. (ріст у 1,2 разу). 

- знизились серед дитячого населення в Житомирській області знизились із 14,3 на 

1000 дітей у 2013 р. до 13,4 на 1000 дітей у 2017р. (зниження у 1,1 разу).  

Наше соціологічне дослідження було проведено серед 412 осіб, які постійно проживають 

на території громад Житомирської області. Визнано недійсними 12 анкет (3,9%), які не мали 

всіх відповідей на поставлені запитання. В статистичну обробку було взято 400 анкет. 

Проведеним нами соціологічним дослідженням обізнаності населення з питань  первинної 

профілактики надмірної маси тіла та ожиріння встановлено: 

- 38,5% серед опитаних респондентів  потребують корекції власної маси тіла 

(26,5±3,12% – надлишкової та 12,0±2,29% нижче нормальної). 

- ефективними джерелами інформування широких мас населення щодо принципів 

раціонального харчування є соціальні мережі (58,7%) та телебачення (26,4%); 

- більше половини респондентів (56,5±3,5%) вважають вживання в їжу жирів 

тваринного походження ризиком виникнення ожиріння; 

- 44,0±3,50% респондентів не вважають споживання в їжу жирів рослинного 

походження, як ризик ожиріння; 

- 55,5±3,51% респондентів ствердно визнають надмірне споживання вуглеводів у 

раціоні харчування фактором ризику виникнення ожиріння; 

- 31,0±3,27% респондентів вважають недостатність вітамінів і  мінеральних речовин у 

щоденному раціоні харчування, як фактор ризику виникнення ожиріння.  

 Досліджено харчові звички респондентів від яких їм найважче відмовитися:  

- від щоденного споживання солодощів 25,7±2,98% опитаних; 

- від щоденного споживання м’яса жирних сортів та хлібобулочних виробів із 

пшеничного борошна 22,9±2,87% опитаних; 

- від споживання їжі в нічний час14,5±2,40 та 14,0% опитаних; 

- від харчування фаст-фудами 14,0±2,37 опитаних. 

Встановлено що 37,5% опитаних нічого не знають про групи корисних харчових 

продуктів що входять до складу «тарілки здорового харчування», що свідчить про 

необхідність продовження популяризації даного напрямку профілактики ожиріння серед 

населення. 

Встановлена роль батьків у профілактиці надмірної  ваги та ожиріння серед дітей: 

- 59,9±3,08% опитаних вказали що батьки повинні щоденно контролювати рівень 

фізичної активності власних дітей;  

- 35,0±3,37% опитаних вказали що батьківський контроль за раціоном харчування дітей 

є найбільш ефективним заходом профілактики ожиріння серед дитячого населення шляхом 

обмеження споживання дітьми солодощів, чіпсів, фаст-фудів, безалкогольних напоїв замість 

води, заборони вживання їжі перед телевізором та в нічний час. 

Ключові слова: надмірна маса тіла, ожиріння, здоровий спосіб життя, харчові звички, 

профілактика ожиріння. 

SUMMARY 

Vlasenko Ya. Yu.Substantiation of perspective approaches to obesity prevention among the 

population of Zhytomyr region. Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. Master's 

thesis for a master's degree in 229 "Public Health", branch 22 "Healthcare". Zhytomyr Medical 

Institute of Zhytomyr Regional Council, Zhytomyr, 2021. 

Relevance of research.The prevalence and incidence of obesity worldwide has been 

increasing in recent decades. According to the WHO, almost 25% of the world's population is 

overweight or obese. The struggle against obesity is one of the 9 voluntary goals of the Global Plan 
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of Action for the Prevention and Control of Chronic Noncommunicable Diseases for 2013-2020, 

which should ensure the suspension of the growing number of cases of obesity among the population 

by 2025. 

Aim of research is to study the prevalence and incidence of obesity, public awareness of 

primary prevention of overweight and obesity in order to substantiate promising approaches to the 

prevention of obesity among the population of Zhytomyr region. 

Research methods. To achieve this goal, methods of system analysis, system approach, 

logical generalization, bibliosemantic, medical-sociological and statistical methods were used. 

The analysis of primary morbidity and prevalence of obesity among the population of 

Zhytomyr region for obesity was conducted using statistical reports for 2013 – 2017.  

Medical-sociological research (questionnaire) was conducted among 412 adults of the 

territorial communities of Zhytomyr region on a specially designed survey (Appendix 1). 

Results. According to the analysis of sources of scientific literature, it was concluded that at 

the present stage of development of society the main method of reducing the spread of overweight 

and obesity is the organization and implementation of multilevel prevention, which should be carried 

out in the family, as well as within educational and medical facilities, including work teams, therefore, 

focusing on the population of communities and at the state level. 

The main measures to prevent obesity include: 

- compliance with the principles of nutrition; 

- predominance of fruits and vegetablesin the diet; 

- restriction/limitation of consumption of products rich in carbohydrates and fats; 

- prevention of overeating, especially in the evening and at night; 

- sufficient physical activity at home, at work and in secondary schools; 

- TV watching hours limitationsas well asmoderate/limited use of modern electronic devices 

(computers, tablets, smartphones, etc.) during meals; 

- conducting classes on food culture; 

- observance of obligatory breakfasts in the diet, etc. 

Our medical-statistical research hasidentified the following: 

1. Primary morbidity of obesity for the period 2013 – 2017 in the Zhytomyr region: 

- increased among the total population from 173,7 per 100 thousand people in 2013 to 175,4 

per 100 thousand people in 2016 and exceeded the national indicators in different years of observation 

by 1,05-1,17 times. 

- decreased among the adult population from 107,2 per 100 thousand adults in 2013 to 90 per 

100 thousand adults in 2017 (a decrease of 1,2 times), and did not exceed the corresponding figures 

for Ukraine; 

- increased among the child population from 4,6 per 1,000 children in 2013 to 5,21 per 1,000 

children in 2017 (an increase of 1,13 times) and exceeded national indicators throughout the 

observation period. 

2. Levels of obesity prevalence for the period 2013 – 2017 in Zhytomyr region: 

- increased among the total population from 910,2 per 100 thousand people in 2013 to 1034,1 

per 100 thousand people in 2017 (an increase of 1,14 times); 

- increased among the adult population from 674,1 per 100 thousand people in 2013 to 811,9 

per 100 thousand people in 2016 (an increase of 1,2 times). 

- decreased among the child population in the Zhytomyr region from 14,3 per 1,000 children 

in 2013 to 13,4 per 1,000 children in 2017. (reduction of 1,1 times). 

Our sociological survey was conducted among 412 people permanently residing in the 

communities of Zhytomyr region. 12 questionnaires (3,9%) were declared invalid, for they didn’t 

contain all the necessary answers to the questions. 400 questionnaires were taken for statistical 

processing. Our sociological study of public awareness on the primary prevention of overweight and 

obesity has identified the following: 

- 38,5% of respondents require correction of their own body weight (26,5±3,12% - overweight 

and 12,0±2,29% below normal). 
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- the most effective sources of informing the general public about the principles of nutrition 

are social networks (58,7%) and television (26,4%); 

- more than half of the participants (56,5±3,5%) consider the consumption of animal fats to 

be a risk of obesity; 

- 44,0±3,50% of respondents do not consider the consumption of vegetable fats as a risk of 

obesity; 

- 55,5±3,51% of surveyed affirm that excessive consumption of carbohydrates in the diet is a 

risk factor for obesity; 

- 31,0±3,27% of respondents consider the lack of vitamins and minerals in the daily diet as a 

risk factor for obesity. 

The eating habits of the respondents, which are the most difficult for them to give up, were 

identified as follows: 

- 25,7±2,98% of respondentsindicated daily consumption of sweets; 

- 22,9±2,87% of surveyedmarked daily consumption of fatty meats and bakery products from 

wheat flour; 

- 14,5±2,40 and 14,0% of participants mentioned food consumption at night; 

- 14,0±2,37 of respondents identified it as fast food consumption. 

It was found that 37,5% of surveyed individuals do not know anything about the groups of 

useful foods that are part of the "plate of healthy eating", which indicates the need to continue carrying 

outthe obesity prevention among the population promotional campaign. 

The role of parents in the prevention of overweight and obesity among children is identified 

as follows: 

- 59,9±3,08% of respondents indicated that parents should monitor the level of physical 

activity of their children on a daily basis; 

- 35,0±3,37% of participantsclaimed that parental control over children's diets is the most 

effective measure to prevent childhood obesity by limiting children's consumption of sweets, chips, 

fast food, fizzy drinks instead of water, including ban on eating in front of the TV and at night.  

Conclusions. 
1. The foreign and domestic scientific sources on the prevention of overweight and obesity 

among the population have been studied. It is investigated that the main method of opposing 

overweight and obesity is the organization and implementation of primary prevention measures 

among the healthy population at the family level, as well as in the educational and medical 

institutions, withinworkinggroups, among the community members and at the state level.  

2. It is established that the levels of primary morbidity for obesity of the entire population 

of Zhytomyr region for the study period (2013 – 2017), exceeded the national indicators in 

different years by 1,05 – 1,17 times. At the same time, the incidence of obesity among the adult 

population decreased ,2 times, and, correspondingly, among children it increased 1,13 times.  

3. The prevalence of obesity among the entire population of Zhytomyr region increased 

during the study period increased by 1,14 times,for instance, among the adult population from 

674,1 per 100 thousand people in 2013 to 811,9 per 100 thousand people in 2016 (an increase of 

1,2 times). At the same time, the prevalence of obesity among the adult population increased 1,2 

times, among children decreased 1,1 times. 

4. The regional features of awareness of the population of Zhytomyr region on the primary 

prevention of overweight and obesity are determined: among the surveyed respondents 38,5% 

required correction of their own body weight; participants consider the consumption of animal 

fats (55,5±3,51%), excessive consumption of carbohydrates (31,0±3,27%), insufficiency of 

vitamins and minerals in the daily diet(56,5±3,5%)top risk factors for obesity; 37,5% of 

respondents had no idea about the products of the "plate of healthy eating" group; the surveyed 

identified social networks (58,7%) and television (26,4%) as the most effective sources of 

informing the public about the principles of nutrition; 

5. It is established that the population possesses eating habits related to the risk factors 

for obesity, which are the most difficult to give up: consumption of sweets, fatty meat, bakery 



27 
 

products from wheat flour, fast food and eating at night.  

6. It is investigated that parental control over the level of physical activity and diet of 

children is the most effective measure to prevent obesity among this category of population.  

Keywords: overweight, obesity, healthylifestyle, eating habits, prevention of obesity. 

ВИСНОВКИ 

1. Вивчено світові та вітчизняні наукові джерела щодо профілактики надмірної маси 

тіла та ожиріння серед населення. Досліджено, що основним методом боротьби з 

надмірною масою тіла та ожирінням є організація та проведення заходів первинної 

профілактики серед здорової частини населення на рівні сім'ї, в освітніх і лікувально -

профілактичних закладах, в трудових колективах, серед населення громад та на 

державному рівні. 

2. Встановлено, що рівні первинної захворюваності на ожиріння всього населення 

Житомирської області за період дослідження (2013 – 2017 рр.), перевищували національні 

показники в різні роки в 1,05 – 1,17 разу. При цьому захворюваність на ожиріння серед 

дорослого населення знизилась в 1,2 разу, серед дитячого населення – зросла в 1,13 разу. 

Поширеність ожиріння серед усього населення Житомиській області зросла за перід 

дослідження зросла в 1,14 разу. у тому числі серед дорослого населення з 674,1 на 100 тис. 

осіб у 2013 р. до 811,9 на 100 тис. осіб у 2016 р. (ріст у 1,2 разу). При цьому поширеність 

ожиріння серед серед дорослого населення зросла в 1,2 разу, серед дитячого населення 

знизилась у 1,1 разу. 

4. Визначено регіональні особливості обізнаності населення Житомирської області 

з питань первинної профілактики надмірної маси тіла та ожиріння: серед опитаних 

респондентів 38,5% потребують корекції власної маси тіла; факторами ризику виникнення 

ожиріння (56,5±3,5%) опитаних вважають вживання в їжу жирів тваринного походження, 

(55,5±3,51%) – надмірне споживання вуглеводів, (31,0±3,27%) – недостатність вітамінів і 

мінеральних речовин у щоденному раціоні харчування; 37,5% опитаних не знають груп 

харчових продуктів що входять до складу «тарілки здорового харчування», ефективними 

джерелами інформування населення щодо принципів раціонального харчування 

респонденти визначили соціальні мережі (58,7%) та телебачення (26,4%); 

5. Встановлено, наявність серед населення харчових звичок, що відносяться до 

факторів ризику ожиріння від яких найважче відмовитися: споживання солодощів, м’яса 

жирних сортів, хлібобулочних виробів із пшеничного борошна, фаст-фудів та прийом їжі в 

нічний час.  

6. Досліджено, що батьківський контроль за рівнем фізичної активності та раціоном 

харчування дітей є найбільш ефективним заходом профілактики ожиріння серед дитячого 

населення. 
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Гаріфулліна Н. В. Оцінка економічної доцільності застосування вакцинопрофілактики раку 

шийки матки в Україні. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Магістерська 

робота на здобуття освітнього ступеня магістра громадського здоров’я за спеціальністю 229 

«Громадське здоров’я», галузь 22 «Охорона здоров’я». Житомирський медичний інститут 

Житомирської обласної ради, Житомир, 2021. 

Актуальність дослідження. Рак шийки матки (РШМ) є значною проблемою для 

охорони здоров'я України. За даними Національного канцер-реєстру у структурі 

захворюваності жінок на злоякісні новоутворення РШМ становить 5,9% (займає п’яте місце). 

Від РШМ в Україні щорічно вмирають близько 1700 жінок (5,8% хворих із злоякісними 

пухлинами), переважно  найбільш активного періоду життя, коли вони активно займаються 

вихованням дітей, мають максимальний професійний і життєвий досвід, беруть участь у 

суспільному житті. На додаток до медико-соціальної проблеми РШМ великий соціально-

економічний збиток наносять передракові зміни і преінвазивні форми цього захворювання, які 

можуть призводити до інвалідності і безпліддя.  

У ході епідеміологічних і молекулярно-біологічних досліджень встановлено, що 

найважливішим фактором канцерогенезу шийки матки є інфікування жінок вірусом папіломи 

людини (ВПЛ). До найбільш поширених проявів папіломавірусної інфекції також відносять 

аногенітальні бородавки, цервікальні інтраепітеліальні неоплазії, рак вульви і піхви. Саме 

тому є потреба у розробці програм щодо виявлення та профілактики папіломавірусної 

інфекції, проведення санітарно-просвітницької роботи стосовно шляхів зараження вірусами, 

наслідків інфікування та сучасних підходів до лікування, що особливо актуально в контексті 

громадського здоров’я. 

На даний час специфічні методи лікування ВПЛ-інфекції, що дозволяють елімінувати 

вірус з організму, відсутні. Єдиний спосіб ефективного запобігання ВПЛ-асоційованих 

захворювань - вакцинопрофілактика. Зокрема, в даний час доступні бівалентна (16, 18 

серотипи ВПЛ), квадрівалентна вакцина (6, 11, 16, 18 серотипи ВПЛ) та дев’ятивалентна 

вакцина. За даними численних наукових досліджень, після вакцинації число інфікованих ВПЛ 

16 і 18 типу зменшується на 68-95%. Вакцинація максимально ефективна при проведенні 

щеплень особам до моменту зустрічі з цим вірусом, саме тому первинною цільової когортою 

для вакцинації проти ВПЛ, згідно з рекомендаціями ВОЗ, є діти віком 9-14 років до моменту 

статевого дебюту. 

З 2006 року чотиривалентна і двовалентна вакцини були ліцензовані у більш ніж 100 

країнах, а в національні програми імунізації на початок 2016 року вакцина проти ВПЛ була 

введена принаймні в 52 країнах світу. Різні системи охорони здоров'я та інфраструктури 

призвели до різноманітних стратегій впровадження, деякі країни проводять імунізацію в 

школах, інші – через центри здоров'я або первинної медичної допомоги (Markowitcz L. E. et al, 

2012). 

Основні причини недостатнього впровадження вакцинації від ВПЛ на національному 

рівні у більшості європейських країн (як у розвинених, так і у тих, що розвиваються) – це 

висока вартість вакцини, фінансові обмеження і негативне громадське сприйняття 

(стурбованість про безпеку вакцини). Таким чином, вакцинація проти ВПЛ поширюється 

серед населення держав з низькою захворюваністю, де вже задіяні скринінгові програми раку 

шийки матки, у той час як країни з високою захворюваністю не впроваджують програми 

вакцинації. 

У кожній країні вибір пріоритетів медичних заходів має здійснюватися з урахуванням 

особливостей соціально-економічної, політичної, екологічної, онкоепідеміологічної та інших 

ситуацій. При цьому необхідно враховувати не лише потенційну ефективність 

профілактичних заходів, але й наявність умов, що дозволяють їх реалізувати. У сучасній 

Україні неможливо правильно вибрати пріоритетні напрями первинної профілактики, 

незважаючи на три найважливіші чинники онкологічного ризику, які впливають на 
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захворюваність населення нашої країни: бідність, сильний хронічний стрес, а також практичну 

відсутність інформованості населення про причини виникнення, ранні ознаки та заходи 

профілактики раку. У країнах з низьким і середнім рівнем доходів, до яких відноситься і 

Україна, складно проводити ефективні програми з скринінгу і подальшого спостереження за 

жінками з високим ризиком виникнення РШМ, тому смертність від РШМ в таких країнах 

значно вища. Зважаючи на зазначене, є досить актуальним для багатьох країн світу, а особливо 

для України, обґрунтування впровадження національної програми вакцинації від 

папіломавірусної інфекції. 

Мета дослідження. Визначити економічну доцільність проведення 

вакцинопрофілактики ВПЛ-асоційованих захворювань (на прикладі раку шийки матки). 

Методи дослідження: 

1. бібліосемантичний – з метою вивчення наукових джерел щодо поширеності 

папіломавірусної інфекції, її ролі у виникненні раку шийки матки та ефективності вакцинації 

в інших країнах; 

2. моделювання – для створення Марківської моделі захворюваності на рак шийки 

матки з проведенням вакцинації від ВПЛ та без неї; 

3. статистичний – для визначення показників захворюваності, смертності, тривалості 

життя та ряду інших, необхідних для проведення моделювання; 

4. медико-соціологічний – для дослідження обізнаності молоді з причинами 

виникнення та способами профілактики РШМ та ставлення до вакцинації від ВПЛ; 

5. системного аналізу та логічного узагальнення – для узагальнення результатів 

дослідження, формування висновків та рекомендацій.  

Результати. Встановлено за результатами огляду наукових джерел, що віруси 

папіломи людини є основною причиною виникнення раку шийки матки та ряду інших 

небезпечних захворювань, які значною мірою впливають на якість та тривалість життя. 

Найбільш ефективним способом попередження цих захворювань є різні програми вакцинації, 

які впроваджені у понад 100 країнах світу, в результаті їх застосування показники враження 

папіломавірусною інфекцією зменшуються на 65-95%.  

Розроблено Марківську модель захворюваності популяції жіночого населення на рак 

шийки матки, яка включає чотири стани; із використанням значної кількості статистичних 

даних визначено ймовірності переходів між станами та проведено моделювання захворювання 

на довгострокову перспективу за умови проведення вакцинації та без неї. 

Встановлено за допомогою Марківського моделювання, що вакцинація від ВПЛ 209 

930 дівчаток 12-річного віку (станом на 01.01.2019) зменшить ймовірну кількість захворівших 

на РШМ з 4459 до 1563 осіб, додасть 4321 рік якісного життя та зменшить витрати на 

лікування РШМ на 86 млн 993 тис. грн.  

Визначено, що рівень обізнаності студентів Житомирського медичного інституту щодо 

етіології та профілактики раку шийки матки є достатнім, проте лише 17,6% опитаних 

планують вакцинувати своїх дітей. 

 Висновки. Визначено шляхом Марківського моделювання захворюваності на рак 

шийки матки, що вартість одного доданого року якісного життя (QALY) за умови 

впровадження загальної вакцинації дівчаток 12 річного віку буде складати 125 618 грн, що 

становить 1,32 розміру ВВП на душу населення. Тому, з урахуванням рекомендацій ВООЗ 

щодо інтерпретації результатів економічної оцінки, проведення вакцинопрофілактики ВПЛ-

асоційованих захворювань в Україні варто вважати економічно доцільною технологією. 

 Практичні рекомендації. Отримані результати дослідження дозволяють 

запропонувати наступне: 

 Міністерству охорони здоров’я України спільно з центром громадського здоров’я 

розробити програму впровадження вакцинопрофілактики ВПЛ-асоційованих захворювань та 

джерела її фінансування; 
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 центру громадського здоров’я розробити інформаційні матеріали та проводити 

серед населення роз’яснювальну роботу щодо етіології та можливості профілактики раку 

шийки матки шляхом вакцинації; 

 вивчити можливість запровадження регіональних програм вакцинації на обласних 

рівнях (за аналогією у Львівській області та м.Києві). 

Ключові слова: рак шийки матки, вірус папіломи людини, вакцинація, економічна 

доцільність, Марківське моделювання. 

SUMMARY 

Garifullina N.V. Estimation of economic expediency of application of vaccine prophylaxis of 

cervical cancer in Ukraine. Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. Master's thesis 

for the degree of Master of Public Health in the specialty 229 "Public Health", branch 22 "Health 

Care". Zhytomyr Medical Institute of the Zhytomyr Regional Council, Zhytomyr, 2021. 

Relevance of research. Cervical cancer is a significant health problem in Ukraine. According 

to the National Cancer Registry, the structure of women's incidence of malignant neoplasms of 

cervical cancer is 5.9% (fifth place). About 1,700 women die of cervical cancer in Ukraine every year 

(5.8% of patients with malignant tumors), mostly in the most active period of their lives, when they 

are actively involved in raising children, have maximum professional and life experience, and 

participate in public life. In addition to the medical and social problem of cervical cancer, 

precancerous changes and preinvasive forms of this disease, which can lead to disability and 

infertility, cause great socio-economic damage. 

Epidemiological and molecular biological studies have shown that the most important factor 

in cervical carcinogenesis is infection of women with human papilloma virus (HPV). The most 

common manifestations of papillomavirus infection also include anogenital warts, cervical 

intraepithelial neoplasia, cancer of the vulva and vagina. This need to develop programs to detect and 

prevent papillomavirus infection, conduct health education on ways of infection, the consequences 

of infection and modern approaches to treatment, which is especially relevant in the context of public 

health. 

Currently, there are no specific treatments for HPV infection that eliminate the virus from the 

body. The only way to effectively prevent HPV-associated diseases is vaccination. In particular, 

bivalent (16, 18 HPV serotypes), quadrivalent vaccine (6, 11, 16, 18 HPV serotypes) and nine-valent 

vaccine are currently available. According to numerous scientific studies, after vaccination, the 

number of infected HPV types 16 and 18 decreases by 68-95%. The vaccination is most effective 

when vaccinating individuals before the time of exposure to the virus, which is why the primary target 

cohort for HPV vaccination, according to WHO recommendations, are children aged 9-14 years 

before sexual onset. 

Since 2006, tetravalent and divalent vaccines have been licensed in more than 100 countries, 

and HPV vaccines have been introduced into national immunization programs in early 2016 in at 

least 52 countries. Different health care systems and infrastructures have led to different 

implementation strategies, with some countries implementing immunizations in schools and others 

through health centers or primary care (Markowitcz LE et al, 2012). 

The main reasons for the insufficient introduction of HPV vaccination at the national level in 

most European countries (both developed and developing) are the high cost of the vaccine, financial 

constraints and negative public perceptions (concerns about the safety of the vaccine). Thus, HPV 

vaccination is prevalent among the population of low-incidence countries, where cervical cancer 

screening programs are already in place, while high-incidence countries do not implement vaccination 

programs. 

In each country, the choice of priorities for medical measures should be made taking into 

account the peculiarities of socio-economic, political, environmental, onco-epidemiological and other 

situations. It is necessary to take into account not only the potential effectiveness of preventive 

measures, but also the availability of conditions that allow them to be implemented. In modern 

Ukraine, it is impossible to choose the right priorities for primary prevention, despite the three most 

important cancer risk factors that affect the incidence of our population: poverty, severe chronic 
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stress, and virtually no awareness of the causes, early signs and measures of cancer prevention. In 

low- and middle-income countries, including Ukraine. In view of the above, the justification for the 

implementation of a national vaccination program against papillomavirus infection is quite relevant 

for many countries around the world, and especially for Ukraine. 

The aim of the study. To determine the economic feasibility of vaccination for HPV-

associated diseases (for example, cervical cancer). 

Research methods: 

1. bibliosemantic - in order to study scientific sources on the prevalence of papillomavirus 

infection, its role in the development of cervical cancer and the effectiveness of vaccination in other 

countries; 

2. modeling - to create a Markov model of cervical cancer with and without HPV vaccination; 

3. statistical - to determine indicators of morbidity, mortality, life expectancy and a number 

of others required for modeling; 

4. medical and sociological - to study the awareness of young people about the causes and 

methods of prevention of cervical cancer and attitudes to HPV vaccination; 

5. systematic analysis and logical generalization - to summarize the results of the study, the 

formation of conclusions and recommendations.  

Results. A review of scientific sources has established that human papillomaviruses are the 

leading cause of cervical cancer and a number of other dangerous diseases that significantly affect 

the quality and duration of life. The most effective way to prevent these diseases are various 

vaccination programs, which are implemented in more than 100 countries, as a result of their use, the 

incidence of papillomavirus infection is reduced by 65-95%. 

The Markov model of the incidence of cervical cancer in the female population has been 

developed, which includes four conditions; Using a significant amount of statistics, the probabilities 

of transitions between conditions were determined and long-term disease modeling was performed 

with and without vaccination. 

It has been established with the help of Markiv simulation that HPV vaccination of 209,930 

12-year-old girls (as of January 1, 2019) will reduce the probable number of cervical cancer patients 

from 4,459 to 1,563, add 4,321 years of quality of life and reduce cervical cancer costs by 86 million 

993 thousand UAH  

It is determined that the level of awareness of students of the Zhytomyr Medical Institute 

about the etiology and prevention of cervical cancer is sufficient, but only 17.6% of respondents plan 

to vaccinate their children. 

 Conclusions. It was determined by the Markov model of cervical cancer incidence that the 

cost of one additional year of quality of life (QALY) under the introduction of general vaccination 

of 12-year-old girls will be 125,618 UAH, which is 1.32 of GDP per capita. Therefore, taking into 

account the WHO recommendations on the interpretation of economic evaluation 

results,vaccination of HPV-associated diseases in Ukraine it should be considered an economically 

feasible technology. 

 Practical recommendations. The results of the study suggest the following: 

 The Ministry of Health of Ukraine together with the Center for Public Health to develop 

a program for the introduction of vaccine prophylaxis of HPV-associated diseases and sources of 

funding; 

 the Center for Public Health to develop information materials and to carry out explanatory 

work among the population on the etiology and possibilities of prevention of cervical cancer through 

vaccination; 

 to study the possibility of introducing regional vaccination programs at the oblast levels 

(by analogy in the Lviv region and Kyiv). 

Keywords: cervical cancer, human papilloma virus, vaccination, economic feasibility, 

Markov modeling. 
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ВИСНОВКИ 

1. Встановлено за результатами огляду наукових джерел, що віруси папіломи людини 

є основною причиною виникнення раку шийки матки та ряду інших небезпечних захворювань, 

які значною мірою впливають на якість та тривалість життя. Найбільш ефективним способом 

попередження цих захворювань є різні програми вакцинації, які впроваджені у понад 100 

країнах світу, в результаті їх застосування показники враження папіломавірусною інфекцією 

зменшуються на 65-95%. Впровадження вакцинації на національному рівні залежить від 

багатьох факторів, серед яких економічний є пріоритетним, особливо для нашої країни. 

2. Створено Марківську модель захворюваності популяції жіночого населення на рак 

шийки матки, у якій визначено наступні стани: здоровий, первинно хворий, ремісія, смерть. Із 

використанням значної кількості статистичних даних визначено ймовірності переходів між 

станами та проведено моделювання захворювання на довгострокову перспективу за умови 

проведення вакцинації та без неї. 

3. Встановлено за допомогою Марківського моделювання, що вакцинація від ВПЛ 209 

930 дівчаток 12-річного віку (станом на 01.01.2019) зменшить ймовірну кількість захворівших 

на РШМ з 4459 до 1563 осіб, додасть 4321 рік якісного життя та зменшить витрати на 

лікування РШМ на 86 млн 993 тис. грн. З урахуванням вартості проведення загальної 

вакцинації, витрати на один доданий рік якісного життя (QALY) будуть становити 125 618 

грн, що становить 1,32 розміру ВВП на душу населення. Тому, згідно з рекомендаціями ВООЗ, 

вакцинацію від ВПЛ в Україні варто вважати економічно доцільною. 

4. Визначено, що рівень обізнаності студентів Житомирського медичного інституту 

щодо етіології та профілактики раку шийки матки є достатнім, проте лише 17,6% опитаних 

планують вакцинувати своїх дітей. 
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Франка, 2021. - С. 274-275. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Горай О.В. «Обґрунтування співпраці медичних сестер шкіл та ДДЗ з територіальними 

закладами первинної медичної допомоги щодо профілактики захворювань». Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. Магістерська робота на здобуття освітнього ступеня 

магістра громадського здоров’я за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я», галузь 22 

«Охорона здоров’я». Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради, 

Житомир, 2021. 

Актуальність дослідження. Об'єктивним критерієм соціального розвитку держави і 

суспільства в цілому є здоров'я дітей та, на жаль, за даними медичної статистики щороку 

збільшується захворюваність дітей і зростає кількість дітей з інвалідністю.  

Однак, сучасна модель роботи медичних сестер реалізується за наявності певних проблем, які 

визначаються: недостатньою розробленістю новітніх підходів до професійної діяльності; 

повільним упровадженням інноваційних технологій у навчально-виховний процес; 

відсутністю цілісних теоретичних досліджень проблеми санітарно-гігієнічного виховання, 

профілактичної роботи з дітьми та заглиблюється на сучасному етапі, враховуючи обмежену 

співпрацю з ПМСД в контексті реформування охорони здоров’я, так як медичні сестри шкіл 

та ДДЗ підпорядковується директору школи та департаменту освіти. 

При вирішенні проблеми створення системи заходів щодо зміцнення здоров'я дітей 

необхідно враховувати те, що одним із основних завдань середнього загальноосвітнього 

навчального закладу та ДДЗ є виховання морально і фізично здорового покоління. 

Ефективність медичної сестри школи разом з педагогом обумовлюється насамперед тим, 

наскільки результати його діяльності можна наочно використовувати в педагогічному процесі 

і як швидко медична інформація може бути опрацьована у всіх елементах системи і 

використана не лише для запобігання розвитку захворювань, але й для формування, 

збереження і зміцнення здоров'я. 

Мета дослідження – обґрунтування співпраці медичних сестер шкіл та ДДЗ з 

територіальними закладами первинної медичної допомоги щодо профілактики захворювань 

на сучасному етапі. 

Для досягнення поставленої мети вирішувались такі завдання:  

1. Провести аналіз вітчизняних та зарубіжних наукових джерел. 

2. Розробити програму, етапи, методику і методи дослідження. 

3. Проаналізувати складові діяльності медичних сестер шкіл та ДДЗ в умовах інтеграції 

профілактичної діяльності з територіальними закладами первинної медичної допомоги.  

4. Розробити організаційну модель лікувально-профілактичної діяльності в освітньому 

закладі. 

5. Сформулювати загальні висновки, розробити практичні рекомендації. 

Методи дослідження: 

 бібліосемантичний – для вивчення вітчизняного та світового досвіду медико-

профілактичного забезпечення дітей в освітніх установах; 

 медико-соціологічний – для дослідження професійної компетентності та рівня надання 

послуг медичними сестрами шкіл та ДДЗ, яке  проводилось серед медичних сестер шкіл 

та ДДЗ м. Житомира. 

 медико-статистичний – для статистичної обробки отриманих результатів медико-

соціологічного дослідження серед медичних сестер, визначення їх статистичної 

достовірності.  

Результати. Контроль за станом здоров’я школярів передбачає з однієї сторони оцінку 

впливу шкільних програм, організації режиму в умовах навчання та виховання у школі на 

здоров’я дітей та підлітків, з іншої сторони – визначення ефективності профілактичних і 

оздоровчих заходів, направлених, в першу чергу, на зміцнення здоров’я здорових дітей.  
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Аналізуючи отриманні дані, ми з’ясували, що медичні сестри шкіл та ДНЗ вбачають 

конкретну допомогу територіальних закладів первинної медицини у проведенні обов`язкових 

профілактичних медичних оглядів дітей з висновком про стан здоров'я, визначенням групи 

для занять фізичною культурою та питаннях вакцинації. 

Безперечну доцільність більш активної співпраці медичних сестер закладів освіти з 

територіальними центрами первинної медичної допомоги відмічають 70,0% опитаних. 

Скоріше доцільною, ніж недоцільною вважають більш активну співпрацю 20,0% медичних 

сестер; тоді як  зазначили, що важко відповісти 10,0%. 60,0% опитаних вважають 

налагодження співпраці з центрами первинної медичної допомоги важливою проблемою, яка 

потребує нагального рішення для забезпечення надання якісних медичних послуг. 

Виявлено, що мають досвід успішного вирішення проблем здійснення ефективного 

медичного забезпечення дітей у закладах освіти і готові їм поділитися тільки 15,0% опитаних 

сестер медичних шкіл та ДДЗ. 

Сформулювано практичні рекомендації для співпраці медичних працівників закладів 

первинної медичної допомоги з медичними сестрами шкіл та дитячих дошкільних закладів.  

Ключові слова: медична сестра, школярі, діти, середній загальноосвітній навчальний 

заклад, дитячий дошкільний заклад, профілактика, вакцинація, санітарно-освітня робота. 

SUMMARY 

Gorai Olga. “Substantiation of cooperation of school nurses and PCI with territorial institutions of 

primary health care on disease prevention”. Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

Master's thesis for the degree of Master of Public Health in specialty 229 "Public Health", area 22 

"Health Care". Zhytomyr Medical Institute of the Zhytomyr Regional Council, Zhytomyr, 2021. 

Relevance of research. The objective criterion of social development of the state and society 

as a whole is the children’s health and, unfortunately, according to medical statistics, the incidence 

of children increases every year, the same as the number of children with disabilities. However, the 

modern model of nurses' work is implemented in the presence of certain problems, which are 

determined by: insufficient development of the latest approaches to professional activity; slow 

introduction of innovative technologies in the educational process; lack of comprehensive theoretical 

research on health education, prevention work with children and deepens at the present stage, given 

the limited cooperation with PHC in the context of health care reform, as school and school nurses 

report to the school principal and the education department. 

When solving the problem of creating a system of measures to strengthen the health of children, it is 

necessary to take into account that one of the main tasks of secondary school and PCI is the education 

of morally and physically healthy generation. The effectiveness of the school nurse together with the 

educator is determined primarily by how the results of his or her activities can be clearly used in the 

pedagogical process and how quickly medical information can be processed in all elements of the 

system being used not only to prevent disease, but also to form, maintain, and strengthen health. 

The purpose of the study is to substantiate the cooperation of school nurses and PCI with territorial 

primary care facilities for disease prevention at the present stage. To achieve this goal, the following 

tasks have been solved:  

1. Analyze domestic and foreign scientific sources.  

2.Develop a program, stages, and research methods. 

3. Analyze the components of the activities of school nurses and PCI in terms of integration of 

preventive activities with the territorial institutions of primary health care.  

4.To develop an organizational model of treatment and prevention activities in an educational 

institution.  

5. Formulate general conclusions, develop practical recommendations. 

Research methods:  

 bibliosemantic – to study domestic and world experience of medical and preventive care for 

children in educational institutions; 
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 medical and sociological – to study the professional competence and level of services 

provided by school nurses and PCI; The study has been conducted among school nurses and 

PCI in Zhytomyr. 

 medical-statistical – for statistical processing of the obtained results of medical-sociological 

research among nurses, determination of their statistical reliability; 

 Results. Monitoring the health of schoolchildren involves, on the one hand, assessing the 

impact of school programs, the organization of the regime in the conditions of education and 

upbringing at school on the children and adolescents’ health; on the other hand, determining the 

effectiveness of preventive and health measures to promote the children’s health. 

Analyzing the data obtained, we found that school and primary school nurses admit specific 

assistance from territorial primary care institutions in conducting mandatory preventive medical 

examinations of children with a conclusion on the state of health, determining the group for physical 

education and vaccination. The indisputable expediency of more active cooperation of nurses of 

educational institutions with territorial centers of primary health care is noted by 70.0% of 

respondents. 20.0% of nurses consider more active cooperation expedient than inexpedient; while 

10.0% find it difficult to answer. 60.0% of respondents consider the establishment of cooperation 

with primary care centers an important issue that needs to be addressed urgently to ensure the 

provision of quality medical services. 

It was found that only 15.0% of the surveyed nurses of medical schools and PCI are ready to 

share the problems of active implementation of effective medical care for children in educational 

institutions. Formulate practical recommendations for cooperation of primary care workers with 

school and preschool nurses. 

Conclusions. It was found that the preventive education of the student is a systematic and 

purposeful influence on the personality of the pupil in order to form preventive knowledge, 

hygienically correct behavior and the development of an attitude to a healthy lifestyle. Preventive 

education of schoolchildren requires the organization of education and recreation of children, 

adaptation of the child's environment to his\her age and physiological characteristics, the introduction 

of a set of preventive measures to expand the functional capabilities of the student's body, prevention 

of infectious diseases. 

Also, it is established that the main areas of nurse’s work are: systematic monitoring of the health and 

physical development of students; early detection of acute and chronic diseases; control over the 

organization, sanitary, and hygienic conditions of the educational process; control over the 

organization and conduct of vaccine prophylaxis; hygienic education, sanitary, and educational work 

among students, teaching staff, parents. 

The relevance of medical care organization in the process of dispensary care for children of 

different ages at school and preschool, the importance of cooperation with training, consultations, etc. 

on the organization and conduct of health activities at school / preschool are in the context of 

cooperation with territorial primary health care institutions for disease prevention. 

Practical significance of the research work: the peculiarities of the work specifics of a medical 

staff in preventive work with children are generalized and the cooperation of nurses of schools and 

preschool children's institutions with territorial institutions of primary health care on disease 

prevention is substantiated. The obtained data can be used in the professional activity of medical 

workers of secondary schools, PCI, students of medical educational institutions, and employees of 

territorial institutions of primary health care for disease prevention.  

Key words: nurse, schoolchildren, children, secondary school, preschool children's 

institution, prevention, vaccination, sanitary-educational work.  

ВИСНОВКИ 

З’ясовано, що профілактичне виховання школяра – це систематичний і 

цілеспрямований вплив на особистість вихованця з метою формування у нього 

профілактичних знань, гігієнічно правильної поведінки та вироблення установки на здоровий 

спосіб життя. Профілактичне виховання школярів потребує організації режиму навчання і 

відпочинку дітей, пристосування середовища перебування дитини до її вікових та 
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фізіологічних особливостей, упровадження комплексу профілактичних заходів з метою 

розширення функціональних можливостей організму школяра, запобігання інфекційних 

захворювань. 

Також, встановлено, що головними напрямками роботи медичної сестри є: 

систематичне спостереження за станом здоров’я і фізичного розвитку учнів; раннє виявлення 

гострих та хронічних захворювань; контроль за організацією, санітарно-гігієнічними умовами 

навчально-виховного процесу; контроль за організацією та проведенням 

вакцинопрофілактики; гігієнічне виховання, санітарно-освітня робота серед учнів, 

педагогічного колективу, батьків.  

Саме в контексті співпраці з територіальними закладами первинної медичної допомоги 

щодо профілактики захворювань на сучасному етапі визначено актуальність організації 

медичної опіки у процесі диспансерного обслуговування дітей різного віку у школі та 

дитячому дошкільному закладі; проведенні тренінгів, консультацій тощо з організації та 

проведення санітарно-оздоровчих заходів у школі/дитячому дошкільному закладі. 

 Практичне значення роботи: узагальнено особливості специфіки роботи медичного 

працівника в профілактичній роботі з дітьми та обґрунтовано співпрацю медичних сестер шкіл 

та дитячих дошкільних закладів з територіальними закладами первинної медичної допомоги 

щодо профілактики захворювань, розроблено рекомендації. 

Одержані дані можуть бути використані у професійній діяльності медичних 

працівників загальноосвітніх шкіл, ДДЗ, студентів медичних навчальних закладів та 

працівників територіальними закладами первинної медичної допомоги щодо профілактики 

захворювань. 

Перелік публікацій здобувача за темою магістерської роботи 

1. Обґрунтування співпраці медичних сестер шкіл з територіальними закладами 

первинної медичної допомоги щодо профілактики захворювань на сучасному етапі. Збірник 

матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання 

підготовки та наукової діяльності магістрів галузі знань “Охорона здоров’я”», 23-25 листопада 

2020 р., м. Житомир. В-во: ФОП Худяков О.В. − С.40-42. 

2. Робота медичних сестер в закладах освіти як невід’ємна складова профілактики 

захворювань у дітей. Матеріали ХVIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з 

міжнародною участю в онлайн-режимі «Актуальні питання вищої медичної (фармацевтичної) 

освіти: виклики сьогодення та перспективи їх вирішення», Тернопіль , 20-21 травня 2021 року., 

Тернопіль ТНМУ, «Укрмедкнига», 2021. – С. 154-155. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Гордійчук С.В. Удосконалення забезпечення якості освіти при підготовці здобувачів освіти 

за ОПП «Громадське здоров’я» освітнього ступеня магістр. Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. Магістерська робота на здобуття освітнього ступеня магістра громадського 

здоров’я за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я», галузь 22 «Охорона здоров’я». 

Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради, Житомир, 2021. 

Актуальність дослідження. Забезпечення якості освіти в сучасному світі є однією з 

провідних вимог соціокультурного й економічного  розвитку, відіграє ключову роль у 

створенні єдиного Європейського освітнього простору й розглядається як ключовий чинник 

стабільності держави. У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки 

акцентовано на забезпеченні системного підвищення якості освіти на інноваційній основі, де 

мірилом якості освіти стає не тільки обсяг знань, але й параметри особистісного, 

світоглядного, громадянського розвитку, що  визначає  її  загальнолюдську  й  соціальну  

цінність. У такому контексті надання закладам вищої освіти якісних освітніх послуг можна 

розглядати як запоруку ефективності його діяльності та конкурентоспроможності на ринку 

праці. 

У контексті модернізації галузі охорони здоров’я в Україні, з урахуванням факторів 

людської діяльності й навколишнього середовища, що негативно впливають на здоров’я 

людини, зростають вимоги до якості підготовки майбутніх фахівців громадського здоров’я, 

від професіоналізму яких безпосередньо залежить майбутнє здорової нації. Це зумовлює 

необхідність пошуку нових шляхів та напрямків професійної підготовки майбутніх фахівців 

зі спеціальності «Громадське здоров’я», що може стати запорукою забезпечення ефективності 

виконання ними своїх професійних функцій і завдань, спрямованих на збереження здорового 

генофонду нації. 

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та розробці практичних 

рекомендацій щодо удосконалення якості освіти при підготовці здобувачів вищої освіти за 

ОПП «Громадське здоров’я» освітнього ступеня магістр. 

Методи дослідження. Для досягнення мети і реалізації завдань у процесі дослідження 

використано комплекс взаємопов’язаних і взаємодоповнюючих загальнонаукових і 

спеціальних методів, спрямованих на отримання об’єктивних і достовірних результатів: 

теоретичні: аналітичний огляд літератури, нормативних документів з питань управління 

якістю освіти, підготовки магістрів громадського здоров'я для вивчення стану розробленості 

проблеми; системно-узагальнюючий метод для вироблення висновків за результатами 

дослідження; емпіричні: анкетування; метод математичної статистики для опрацювання 

результатів моніторингового дослідження. 

Результати. Аналіз наукової літератури з проблеми дослідження довів, що формування 

компетентного фахівця  з громадського здоров'я відбувається у процесі неперервної освіти 

та на основі всебічної індивідуалізації навчання.  

Уточнено змістові характеристики понять: якість освіти, моніторинг, моніторинг якості 

вищої освіти. 

Результати моніторингового дослідження проведеного серед 64 здобувачів денної та 

заочної форми, що навчаються у Житомирському медичному інституті Житомирської 

обласної ради на ОП «Громадське здоров’я» за другим (магістерським) рівнем доводять, що 

більшість респондентів вважають, що освітнє середовище, створене в закладі вищої освіти, 

дозволяє задовольнити потреби та інтереси здобувачів ОП завдяки збалансованості 

матеріально-технічних умов та сприйняття студентів як рівноправних партнерів у побудові 

освітньої траєкторії, відповідності критеріям студентоцентрованого навчання.  

Результати моніторингу дали підстави запропонувати практичні рекомендації щодо 

удосконалення якості освіти при підготовці магістрів громадського здоров’я. 
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Висновки. У магістерській роботі вперше теоретично обгорунтовано і практично 

розв'язано проблему удосконалення забезпечення якості освіти при підготовці здобувачів 

освіти за ОПП «Громадське здоров’я» освітнього ступеня магістр. 

Ключові слова: публічне управління, вища освіта, охорона здоров’я, вища медична 

освіта, якість освітньої діяльності, управління якістю освіти, магістр громадського здоровя, 

якість освіти, моніторинг, моніторинг якості вищої освіти. 

SUMMARY 

Gordiichuk S.V. Improving the quality of education in the preparation of applicants for the 

educational professional program "Public Health" master's degree. Qualifying scientific work on 

the rights of the manuscript. Master's thesis for the degree of Master of Public Health in specialty 

229 "Public Health", branch 22 "Health Care" Zhytomyr Medical Institute of the Zhytomyr Regional 

Council, Zhytomyr, 2021. 

Relevance of research. Ensuring the quality of education in the modern world is one of the 

leading requirements of socio-cultural and economic development, plays a key role in creating a 

single European educational space and is seen as a key factor in the stability of the state.  

The National Strategy for Education Development in Ukraine for 2012–2021 emphasizes the 

provision of systematic improvement the quality of education on an innovative basis, where the 

measure of the quality of education is not only the amount of knowledge but also the parameters of 

personal, ideological, civic development, which determines its universal and social value. У такому 

контексті надання закладам вищої освіти якісних освітніх послуг можна розглядати як 

запоруку ефективності його діяльності та конкурентоспроможності на ринку праці. In this 

context, the provision of higher education institutions with quality educational services can be 

considered as a guarantee of the efficiency of its activities and competitiveness in the labor market. 

In the context of modernization of the healthcare sector in Ukraine, taking into account the 

factors of human activity and the environment that negatively affect human health, the requirements 

for the quality training of future public health professionals, whose professionalism directly affects 

the future of a healthy nation. This necessitates the search for new ways and directions of 

professional training of future specialists in the field of Public Health, which can be a guarantee of 

ensuring the effectiveness of their professional functions and tasks aimed at maintaining a healthy 

gene pool of the nation. 

The purpose of the study is to theoretically substantiate and develop practical 

recommendations for improving the quality of education in the preparation of applicants for higher 

education in the educational professional program "Public Health" master's degree. 

Research methods. To achieve the goal and achieve the objectives of the study used a set of 

interrelated and complementary general scientific and special methods aimed at obtaining objective 

and reliable results: theoretical: analytical review of the literature, regulations on quality 

management of education, training masters of public health  to study the state of development of the 

problem; system-generalizing method for drawing conclusions based on research results; empirical: 

questionnaires; method of mathematical statistics for processing the results of monitoring research. 

Results. The analysis of the scientific literature on the research problem proved that the 

formation of a competent public health specialist takes place in the process of continuing education 

and on the basis of comprehensive individualization of education. 

The semantic characteristics of the concepts are specified: quality of education, monitoring, 

monitoring of the quality of higher education. 

The results of monitoring study conducted among 64 full-time and part-time applicants 

studying at the Zhytomyr Medical Institute of the Zhytomyr Regional Council on the educational 

program "Public Health" at the second (master's) level show that most respondents believe that the 

educational environment created in the institution higher education, allows to meet the needs and 

interests of students of the educational program due to the balance of material and technical 

conditions and the perception of students as equal partners in building an educational trajectory, 

meeting the criteria of student-centered learning. 
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The results of the monitoring gave grounds to offer practical recommendations for improving 

the quality of education in the preparation of masters of public health. 

Conclusions. For the first time in the master's thesis the problem of improving the quality of 

education in the preparation of applicants for the educational and professional program "Public 

Health" of the master's degree is theoretically substantiated and practically solved. 

Key words: public administration, higher education, health care, higher medical education, 

quality of educational activity, quality management of education, master of public health, quality of 

education, monitoring, quality monitoring of higher education. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Горянська А.В. Епідуральна аналгезія/анестезія як регіонарний метод знеболювання. її вплив 

на перебіг пологів, роділлю та плід. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Магістерська робота на здобуття освітнього ступеня магістра медсестринства за спеціальністю  

223 «Медсестринство», галузь 22 «Охорона здоров’я»  ВНЗ «Житомирський медичний 

інститут» Житомирської обласної ради, Житомир, 2021. 

Актуальність дослідження. В останні роки великої популярності як серед 

анестезіологів, так і самих вагітних набула епідуральна анестезія (далі – ЕА) Зокрема,  у 

Франції, Швейцарії — у 86–94 % випадків, у США — у 70–80%, у Великобританії — у 60–

80%, в Україні (м. Київ) — у 15–33% [1,2].  Враховуючи суперечливість, розповсюджуваних в 

науково-практичному середовищі тверджень з приводу ЕА [3], ми визначили за необхідність 

провести власні дослідження. 

Актуальність даного дослідження зумовлена також тим, що, мізерна увага приділена 

думці і відношенню самих роділь до ЕА та знеболювання пологів загалом. 

Мета дослідження – оцінити вплив епідуральної анестезії/аналгезії (далі - ЕА) на 

перебіг пологів, роділлю та плід. 

Для досягнення визначеної мети передбачено вирішити наступні завдання 

дослідження:  

1. Провести аналіз попередніх наукових досліджень, щодо особливостей виконання 

епідуральної аналгезії / анестезії при пологах. 

2. Відповісти на питання: 

     - Відкриття маткового зіву, коли можливе і доцільне застосування ЕА? 

     - Як впливає ЕА на плід (новонародженого)? 

     - Чи  впливає ЕА на періоди пологів і яким чином? 

3. Встановити взаємозв'язок із застосуванням епідуральної аналгезії і частотою 

кесаревого розтину;  

4. Встановити яким чином застосування ЕА впливає на частоту інструментального 

родорозрішення. 

5. Виявити рівень обізнаності  породіль щодо можливих методів знеболення пологів 

та ЕА зокрема, їх задоволеність від  застосування ЕА. 

Матеріали і методи дослідження: аналіз основних показників роботи перинатального 

центру за 2013 - 2018р з урахуванням виконання ЕА. Було проаналізовано результат пологів 

521 пацієнток у яких було  застосовано ЕА шляхом постійного введення місцевого анестетика 

в епідуральний простір - continuousepiduralinfusion (CEI). Анкетування серед 100 

породіль,серед яких у 55 при веденні пологів застосовувалась ЕА (І група), а в 45 - ні (ІІ група).  

Результати дослідженя  та їх обговорення. Серед   521 пацієнток з ЕА,  яка була 

проведена: за акушерськими показаннями (46,2%), у зв'язку з соматичними патологіями 

(23,6%),  та виключно за бажанням роділлі (55,6%).  При цьому бажання - наполягання жінки 

поєднувалось  з іншими показаннями в  13% випадках. Із 521 випадків використання в пологах 

ЕА кесаревим розтином закінчилось 88 (16,8%)  випадків. Частота ургентного кесаревого 

розтину, виконаного в пологах за розглянутий період  склала 4%  На тлі ЕА кесарів розтин 

застосовувалося 4.2 рази частіше. Кесаревий розтин  при ЕА був виконаний у зв'язку з 

дистресом плоду – у 60 (68,1%).  При цьому, АПГАР менше 6 балів був  в 6 випадках, що 

складає 6,8% від загальної кількості КР. Це свідчить про гіпердіаностикудистресу плоду у 

жінок з ЕА. 

Вивчено вплив застосування ЕА при при різному розкритті маткового зіву  на частоту 

кесаревого розтину. Оптимальним для ЕА є відкриття маткового зіву на 4-5 см, коли частота 

проведення кесаревого розтину мінімальна (6,3%). 

При виконанні ЕА пологи завершились вакуум екстракцією плоду в 9,5% породіль. По 

пологовому центру частота вакуум екстракції становить 3,3%.  При ЕА вакуум екстракція 

виконувалась практично в 2,8 рази частіше. 
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За даними дослідження, абсолютна більшість  жінок вважають, що знеболювати слід 

лише за показаннями. Кожна четверта жінка І групи висловили своє ставлення до знеболення 

таким чином: "якщо є можливість, чому б не скористатись". В І групі 96% жінок були 

зорієнтовані на ЕА, тоді як в ІІ групі роділлі майже однаково були ознайомлені зі всіма 

можливими методами знеболювання, хоча рівень знань про ЕА є також високим.  

Встановлено, що найбільшу частину складали жінки, в яких були відсутні проблеми  в 

післяпологовому періоді, це 53% та 64%, відповідно. Переважна більшість породіль  - 92,% - 

задоволені знеболювальним ефектом  ЕА. Це свідчить про те, що, на думку більшої половини 

жінок, саме  ЕА доцільно застосовувати як метод знеболювання при пологах.    

Висновки.  Виконання ЕА оптимальне при розкритті маткового зіву на 4-5 см. Раннє 

застосування ЕА до 3 см і /або не згладженій шийці матки у першонароджуючих жінок 

обмежена, оскільки на її фоні значно зростає частота кесаревого розтину. Частота вакуум 

екстракції  при застосуванні ЕА збільшується. На фоні застосування ЕА випадки ургентного 

виконання кесаревого розтину частішають. Отримані дані не виявили  негативного впливу ЕА 

на плід (новонародженого). Більшість породіль задоволені ЕА та вважають її 

найоптимальнішим методом знеболювання пологів. Використання ЕА незначно, але все ж 

підвищує ризик виникнення ускладнень в післяпоговому періоді. 

Ключові слова: епідуральна аналгезія/анестезія, пологи, знеболення, породілля. 

SUMMARY 

Anastasia Horianska.  Epidural analgesia / anesthesia as a method of birth anesthesia.  Effect on the 

course of childbirth, on the parturient and fetus. Qualifying scientific paper manuscript copyright. 

Master's thesis for an educational level of Master of Nursing with a speciality 223 «Nursing», 22 

branch «Healthcare». HEI «Zhytomyr Medical Institute» of  Zhytomyr Regional Council.  Zhytomyr, 

2021. 

Actuality of research.  In recent years, this method of anesthesia - epidural analgesia 

(hereinafter - EA) has become very popular both among anesthesiologists and pregnant women. In 

particular, in France, Switzerland - in 86-94% of cases, in the USA - in 70-80%, in Great Britain - in 

60-80%, in Ukraine (Kyiv) - in 15-33% [1,2]. Given the contradictions in the scientific and practical 

environment of statements about EA [3], we identified the need to conduct our own research. 

The relevance of this study is also due to the fact that little attention is paid to the opinion and 

attitude of the mothers themselves to epidural analgesia and analgesia in general. 

The aim of the study was to evaluate the effect of epidural anesthesia / analgesia (EA) on 

labor, labor, and the fetus. 

To achieve this goal it is planned to solve the following research tasks: 

1. To analyze previous research on the peculiarities of epidural analgesia / anesthesia during 

childbirth. 

2. Answer the questions: 

 - Opening of the cervix, when it is possible and appropriate to use EA? 

  - How does EA affect the fetus (newborn)? 

  - Does EA affect the periods of childbirth and how? 

3. To establish the relationship with the use of epidural analgesia and the frequency of 

cesarean section; 

4. To establish how the use of EA affects the frequency of instrumental delivery. 

5. Identify the level of awareness of mothers about possible methods of analgesia and labor 

EA in particular, their satisfaction with the use of EA 

Aim: to assess the effect of epiduralanesthesia / analgesia (here in after - EA) on the course 

of labor, childbirth and the fetus. 

Materials and methods: analysis of the main indicators of the perinatal center for 2013 - 

2018, taking into account the implementation of EA.  The outcome of childbirth was analyzed in 521 

patients who underwent EA by continuous administration of a local anesthetic into the epidural space 

- continuousepiduralinfusion (CEI).  Questionnaire among 100 women in labor, of which 55 used EA 

(group I) and 45 - did not (group II). 
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Results and discussion. Among 521 persons the EA was performed: for obstetric indications 

(46.2%), due to somatic pathologies (23.6%), and exclusively at the request of the mother (55.6%).  

At the same time, the woman's desire and insistence were combined with other indications in 13% of 

cases. Out of 521 cases of the use of EA in childbirth? cesarean section was applied in 88 (16.8%) 

cases. The frequency of emergency cesarean section performed in childbirth during the period under 

review was 4% Against the background of EA cesarean section was used 4.2 times more often. 

Cesarean section in EA was performed in connection with fetal distress - in 60 cases  (68.1%).  At 

the same time, APGAR was less than 6 points in 6 cases, which is 6.8% of the total number of CDs.  

This indicates hyperdianostic fetal stress in women with EA. 

The effect of opening the cervix and EA on the frequency of cesarean section has beenstudied.  

Optimal for EA is the opening of the cervix by 4-5 cm, when the frequency of cesarean section is 

minimal (6.3%). When performing EA childbirth ended with vacuumextraction of the fetus in 9.5% 

of mothers.  According to the birthcenter, the frequency of vacuum extraction is 3.3%.  In EA, vacuum 

extraction was performed almost 2.8 times more often. According to the study, the vast majority of 

women believe that analgesia should only be indicated. One in four women in group I expressed their 

attitude to pain relief in this way: "If it is possible, why not?" take advantage. 

In group I, 96% of women were focused on EA.  Whereas in group II, mothers were almost 

equally familiar with all possible methods of analgesia, although the level of knowledge about EA is 

also high. 

It was found out  that the largest share were women who had no problems in the postpartum 

period, it is 53% and 64%, respectively. The vast majority of mothers - 92,% - are satisfied with the 

analgesic effect of EA.  It suggests that, according to more than half of women, EA should be used 

as a method of analgesia during childbirth. 

Conclusions: EA performance is optimal when opening the cervix by 4-5 cm. Early use of 

EA up to 3 cm and / or non-smoothed cervix in primiparous women is limited, because against its 

background significantly increases the frequency of cesarean section.  The frequency of vacuum 

extraction with the use of EA increases.  Against the background of the use of EA, cases of urgent 

caesarean section are becoming more frequent. The obtained data did not reveal a negative effect of 

EA on the fetus (newborn). Most mothers are satisfied with EA and consider it the best method of 

analgesia for childbirth. The use of EA is insignificant, but still increases the risk of complications in 

the postpartum period. 

Keywords: epidural analgesia / anesthesia, childbirth, anesthesia, postpartum woman. 

ВИСНОВКИ 

1. Знеболювання пологів необхідне, оскільки болючі перейми спричиняють низку 

ускладнень у пологах і в післяпологовому періоді. Встановлено, що ЕА до певної міри змінює 

клінічний перебіг пологів — скорочується тривалість І періоду та, навпаки, подовжується ІІ 

період.  

2. Виконання ЕА оптимальне при розкритті маткового зіву на 4-5 см. Раннє застосування 

ЕА до 3 см і /або не згладженій шийці матки у першонароджуючих жінок обмежена (особливо 

при індукованих пологах), оскільки на її фоні значно зростає частота кесаревого розтину. 

3. Отримані дані не виявили негативного впливу ЕА на плід (новонародженого). Не ясна 

доцільність введення анестетиків в другому періоді пологів. 

4. Частота інструментального родорозрішення (вакуум екстракції)  при застосуванні ЕА 

збільшується. На фоні застосування ЕА випадки ургентного виконання кесаревого розтину 

частішають. 

5. Більшість породіль задоволені ЕА та вважають її найоптимальнішим методом 

знеболювання  пологів. 

Перелік публікацій здобувача за темою магістерської роботи 

1.Горянська А.В. Вплив Епідуральної аналгезії на перебіг пологів, роділлю та плід // 

Науково-практичне видання "Жіночий лікар"2019. #2(82). С. 36-40. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Дядюк В. В. Поінформованість та ставлення батьків щодо вакцинації дівчаток 9-15 років 

проти папіломавірусу як інвестиції в профілактику раку шийки матки. Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. Магістерська робота на здобуття освітнього ступеня магістра 

громадського здоров’я за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я», галузь 22 «Охорона 

здоров’я». КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради, 

Житомир, 2021. 

Актуальність дослідження. За останні роки в Україні онкоепідеміологічна 

ситуація на ґрунті даних довгострокового моніторингу характеризується безперервним 

зростанням даної патології серед населення. У світі рак шийки матки залишається однією з 

найбільш поширених форм злоякісних новоутворень, займаючи 2-ге місце за частотою і 3-тє 

за смертністю серед усіх онкологічних захворювань у жінок.  

Найчастіше хворобу, яка призводить до смерті біля двох тисяч осіб щороку, виявляють 

у жінок старше 30 років. Слід вказати, що розвитку раку шийки матки можна запобігти завдяки 

ефективному скринінгу й лікуванню передракових станів. Саме завдяки методу вакцинації 

проти папіломавірусу серед дітей жіночої статі віком 9-15 років (до моменту зустрічі з цим 

вірусом). Разом з тим, у такому дитячому віці дівчата ще не можуть самостійно приймати 

рішення про проведення вакцинації проти ВПЛ. Рішення можуть приймати тільки батьки. Від 

їх обізнаності відносно ролі папіломавірусу у виникненні раку шийки матки, від рівня 

інформованості про можливості проведення вакцинацій залежить розуміння ними цієї 

проблеми, а саме збереження здоров’я їх дівчаток у подальшому житті. 

Мета дослідження – обґрунтувати визначальність ролі фахівця громадського здоров’я 

в пропаганді та проведенні вакцинації серед дитячого населення жіночої статі на основі 

аналізу ставлення батьків до вакцинації проти ВПЛ,  підбору альтернативних способів 

інформаційного  впливу на зміну негативного ставлення до вакцинації проти HPV. 

 Методи дослідження. Для досягнення мети використаномедико-соціологічне  

дослідження (анкетування) 100 жителів м. Житомира за допомогою спеціального 

розробленого опитувальника. Контингент респондентів було сформовано  з батьків дітей, які 

відвідують Житомирську загальноосвітню школу № 5. 

Результати.  Підтверджено, що батьки більше були повідомлені про вакцинацію від 

туберкульозу, корі, слолбняка, дифтирії тощо, оскільки, на території колишнього СРСР 

вакцина проти папіломавірусу не входила в курс обов’язкових щеплень. А вакцина від ВПЛ – 

це для них не настільки відоме явище. Серед загальної кількості респондентів 65% в більшості 

знають про додаткову вакцину проти грипу, а про вакцину проти ВПЛ інформації не мають. 

35% респондентів володіють узагальненою інформацією про вакцинацію ВПЛ та результати 

її проведення, підтримують політику здійснення вакцинації. Не всі батьки позитивно 

відносяться до процедури вакцинації. 

В ході дослідження стали відомі причини відмов від вакцинації проти ВПЛ, яка входить 

в ТОП 5 додаткових вакцинацій (пневмококова вакцина, проти грипу, проти кліщового 

енцефаліту, проти менінгококової інфекції, проти ВПЛ). Перша причина – сумнів до якості 

вакцини, боязнь виникнення побічних дій. Друга – негативний вплив на організм дівчинки. 

Третя – переважну кількість вакцин потрібно купувати за власний кошт, або їхати, інколи, в 

іншу країну через брак вакцин в Україні. У силах фахівців громадського здоров’я – поширення 

інформації щодо даної проблеми серед батьків, які мають дітей шкільного віку, плідна 

співпраця з медичною частиною та керівництвом школи.  

Висновки. Нами було запропоновано вакцину «Церварікс» для вакцинації дівчат 9-

15 років. Низка досліджень показала, що дівчаток до 15-річного віку можна вакцинувати за 2-

разовою схемою, і це не менш ефективно, ніж рутинно застосовувана після 15-річного віку 

вакцинація трьома дозами (33,34). Існують також дослідження, проведені в країнах з досвідом 

масової вакцинації проти ПВЛ, зокрема в Австралії, які показали зниження захворюваності на 

генітальні бородавки на 93% серед осіб з неуточненим вакцинальним статусом та на 100% - у 
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вакцинованих через 5 років після вакцинації. За цей же період поширеність вакцинних типів 

ВПЛ у жінок Австраліїї віком 18-24 роки знизилась з 29% до 7% у частково вакцинованих і до 

2% у тих, що пройшов повний курс вакцинації проти ВПЛ. Також вірогідно знизилась частота 

передракових уражень: при покритті вакцинацією близько 70% зменшення виявлення ЦІН2/3 

на 50% у жінок віком до 21 року. Ефективність ВПЛ вакцин щодо профілактики передракових 

станів показана також у Швеції та Шотландії, де порівнювали частоту виникнення ЦІН у 

вакцинованих у порівнянні з невакцинованими жінками. 

А також підвищити комунікаційну складову профілактики раку шийки матки за участю 

магістра громадського здоров’я та підвищити ефективність співпраці різних стейкхолдерів в 

цьому аспекті. 

Ключові слова: вірус папіломи, щеплення, профілактика раку шийки матки. 

ANNOTATION 

Dyadyuk V.V. Awareness and attitude of parents to the vaccination of girls 9-15 years against 

papillomavirus as an investment in the prevention of cervical cancer. Qualifying scientific work on 

the rights of the manuscript. Master's thesis for the degree of Master of Public Health in the specialty 

229 «Public Health», field of knowledge 22 «Health Care». Zhytomyr Medical Institute of the 

Zhytomyr Regional Council, Zhytomyr, 2021. 

Relevance of research. In recent years, the onco-epidemiological situation in Ukraine on the 

basis of long-term monitoring data is characterized by a continuous increase in this pathology among 

the population. In the world, cervical cancer remains one of the most common forms of malignant 

neoplasms, ranking 2nd in frequency and 3rd in mortality among all cancers in women. 

Most often, the disease, which kills about two thousand people each year, is found among 

women over 30 years.  It should be noted that the development of cervical cancer can be prevented 

through effective screening and treatment of precancerous conditions.  It is due to the method of 

vaccination against papillomavirus among female children aged 9-15 years (until the time of 

encounter with this virus). However, at such a young age, girls are not yet able to make their own 

decisions about HPV vaccination.  Only parents can make decisions.  Their understanding of the role 

of papillomavirus in the development of cervical cancer, the level of awareness about the possibility 

of vaccinations depends on their understanding of this problem, namely the preservation of the health 

of their girls in later life. 

The purpose of the study is to substantiate the role of the public health specialist in promoting 

and conducting vaccination among females based on the analysis of parents' attitudes to HPV 

vaccination, selection of alternative ways of informational influence on changing the negative attitude 

to HPV vaccination. 

Research methods. To achieve the goal used medical and sociological research (questionnaire) 

of 100 residents of Zhytomyr with the help of a special questionnaire. The contingent of respondents 

was formed from parents of children attending Zhytomyr Secondary School № 5. 

Results. It has been confirmed that parents have been more informed about vaccination against 

tuberculosis, measles, tetanus, diphtheria, etc., because the papillomavirus vaccine was not included 

in the mandatory vaccinations in the former USSR. And the HPV vaccine is not so well known to 

them. Among the total number of respondents, 65% of them are mostly aware of the additional 

influenza vaccine, and have no information about the HPV vaccine. 35% of respondents have 

generalized information about HPV vaccination and the results of its implementation, support the 

policy of vaccination. Not all parents are positive about the vaccination procedure. 

The study revealed the reasons for refusal of vaccination against HPV, which is included in the 

TOP 5 additional vaccinations (pneumococcal vaccine, influenza, tick-borne encephalitis, 

meningococcal infection, HPV). The first reason - doubts about the quality of the vaccine, fear of side 

effects. The second - a negative impact on the girl's body. Third, the vast majority of vaccines must 

be purchased at one's own expense, or sometimes traveled to another country due to a lack of vaccines 

in Ukraine.  

Conclusions. We have proposed the vaccine "Cervarix" for the vaccination of girls 9-15 years. 

A number of studies have shown that girls under the age of 15 can be vaccinated on a 2-fold basis, 
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and this is no less effective than routinely administered after the age of 15 vaccination with three 

doses (33,34). There are also studies conducted in countries with experience of mass vaccination 

against HPV, in particular in Australia, which showed a reduction in the incidence of genital warts 

by 93% among people with unspecified vaccination status and 100% - in those vaccinated 5 years 

after vaccination. During the same period, the prevalence of HPV vaccine types in Australian women 

aged 18-24 decreased from 29% to 7% in those partially vaccinated and to 2% in those who received 

a full course of HPV vaccination. The incidence of precancerous lesions is also likely to have 

decreased: vaccination coverage reduced the detection of CIN2 / 3 by about 70% in women under 21 

years of age. The efficacy of HPV vaccines in preventing precancerous conditions has also been 

shown in Sweden and Scotland, where the incidence of CIN in vaccinated versus unvaccinated 

women has been compared. 

As well as to increase the communication component of cervical cancer prevention with the 

participation of the Master of Public Health and increase the effectiveness of cooperation of different 

stakeholders in this aspect. 

Key words: papilloma virus, vaccination, prevention of cervical cancer.  

ВИСНОВКИ 

Отже, віруси папіломи людини та захворювання, що вони викликають, привертають до 

себе посилену увагу як науковців, так і практичних лікарів. Адже, наявна сукупність 

епідеміологічних і експериментальних даних дала змогу однозначно стверджувати, що рак 

шийки матки зумовлено вірусною інфекцією, а саме папіломавірусу людини.  У 90-100% 

випадків у пухлинному матеріалі виявляють ДНК вірусів.  

Основний шлях передачі інфекції є статевий, тому швидке підвищення інфікування 

відмічається саме серед жінок віком від 15 років в період початку ведення статевого життя. У 

віці 14-16 років біологічно незрілий епітелій шийки матки зазнає дії канцерогенних чинників. 

Експерти ВООЗ визнають онкологічну небезпеку ВПЛ і констатують, що передрак і рак шийки 

матки є сексуально-трансмісивними захворюваннями, яким можна повністю запобігти при 

ранньому виявленні вірусу (у преонкологічній стадії), проведенні вакцинації до зустрічі з 

вірусом. 

На сьогодні діагностика та профілактика папіломавірусної інфекції широко 

впроваджена в клінічну практику лише в індустріально розвинутих країн. До основних 

заходів, що запобігають виникненню та поширенню ВПЛ, входять: дотримання вимог 

особистої гігієни, ведення здорового способу життя, в тому числі сексуального, вакцинація до 

початку статевого життя, яка забезпечує тривалий імунітет проти онкогенних штамів вірусів 

та проведення скринінгу на ВПЛ під час профілактичних оглядів.  

Зокрема, доведено, що проведення вакцинації дівчатам у віці 9-15 років дає найвищу 

ефективність у разі її проведення (захист визначається у 99 % щеплених). Антитіла 

локалізуються на слизовій оболонці статевих шляхів і захищають проти інфікування. Відомі 

дослідження, які вказують на те, що у жінок, які вакцинувалися в цьому віці достатній рівень 

антитіл зберігається 15 і більше років, можливо, що і все життя. 

Одним з ефективних заходів підвищення ефективності профілактики є збільшення 

обізнаності населення щодо ризику поширення інфекції та можливості ТОП 5 додаткових 

вакцинацій (пневмококова вакцина, проти грипу, проти кліщового енцефаліту, проти 

менінгококової інфекції, проти ВПЛ). Цю функцію можуть взяти на себе фахівці системи 

громадського здоров’я, які мають важливі комунікативні навички, здатність систематизувати 

та аналізувати інформацію, здійснювати промоцію здорового способу життя тощо. 

Результати анкетування серед батьків дівчаток віком 9-15 років однієї зі шкіл м. 

Житомира дозволили дослідити рівень поінформованості батьків щодо необхідності 

профілактики раку шийки матки шляхом вакцинації від ВПЛ. За даними анкетування 

встановлено, що батьки не володіють достатньою інформацією, а вакцина від ВПЛ – це для 

них не настільки відоме явище, оскільки, не входить в курс обов’язкових щеплень. Серед 

загальної кількості респондентів 65% в більшості знають про додаткову вакцину проти грипу, 

а про вакцинацію від ВПЛ – лише 35%. Не всі батьки позитивно відносяться до процедури 



 

52 
 

вакцинації, тим паче до додаткових вакцин. Тому згоду на вакцинацію дитини проти ВПЛ 

готові дати 12% опитаних, а 84% поки що вагається. 

В ході дослідження стали відомі основні причини відмов від вакцинації проти HPV, 

перша причина – сумнів до якості вакцини; друга – можливий негативний вплив на організм 

дівчинки; третя – вакцину потрібно купувати за власний кошт, бо вона є рекомендованою.  

За допомогою множинного логістичного регресійного аналізу проведена оцінка впливу 

на ймовірність відмови від вакцинації від папіломавірусу за різними факторами. З’ясовано, що 

за рахунок підвищення рівня поінформованості батьків щодо вакцинації проти ВПЛ, доцільно 

зробити інвестиції в профілактику раку шийки матки у дівчаток та жінок у майбутньому. 

Порівняльний аналіз поінформованості населення про вакцинацію як метод 

профілактики РШМ у різних регіонах України і навіть світу дозволив зробити висновки, що 

така проблема існує у всіх. Лише в тих країнах, де люди довіряють своїй системі охорони 

здоров’я показники є значно вищими. 

У силах фахівців з громадського здоров’я – поширення інформації щодо даної 

проблеми серед батьків, які мають дітей шкільного віку, плідна співпраця з медичною 

частиною та керівництвом школи, органами влади та місцевого самоврядування, сімейними 

лікарями, підрозділами регіонального центру громадського здоров’я та ін. Відповідно, 

спираючись на позитивні досідження, проведені в країнах з досвідом масової вакцинації проти 

HPV, нами було запропоновано: 

1) підвищити ефективність комунікаційних заходів, а саме соціальної реклами та 

пропаганди щодо переваг використання вакцини «Церварікс» для вакцинації дівчат віком 9-

15 років за 2-разовою схемою з використанням усіх можливих засобів їх поширення; 

2)  підвищити ефективність першочергових заходів профілактики раку шийки матки 

через загальноосвітні програми, гігієну сексуальних відносин, підтримка рівня місцевого 

імунітету й нормалізації гормонального балансу. Для цього рекомендується проведення 

інтерактивних заходів на базі шкіл з використанням новітніх інформаційних технологій 

(виховної години, семінару, конференції, круглого столу, диспуту, тренінгу тощо) із 

залученням широко кола батьків, медиків та фахівців з громадського здоров’я та ін. Адже, 

більшість батьків хочуть працювати в партнерстві з медичними працівниками, фахівцями з 

громадського здоров’я для того, щоб бути обізнаними. В свою чергу, така робота в партнерстві 

з батьками, в в.ч. отримання від них інформації про розвиток їх дітей, уважний стиль 

спілкування під час обговорення переживань батьків щодо вакцинації проти ВПЛ, допоможе 

побудувати довірчі відносини і підтримати батьків у їх позитивному рішенні щодо вакцинації 

проти ВПЛ; 

3)  підвищення ефективності та результативності профоглядів. Враховуючи те, що 

батьки приймають у ньому участь, необхідна співряця спеціалістів сімейної медицини з 

батьками в аспекті пропаганди щеплення проти ВПЛ. Про те, що в подальшоиу комбінування 

вакцинації проти ВПЛ з організованим скринінгом може більшою мірою зменшити 

захворюваність на РШМ, ніж один лише скринінг, а також загальну кількість цитологічних 

обстежень. Вакцинація не замінює скринінг.  

4) співпраця територіального центру громадського здоров’я з місцевими органами 

влади, управліннями освіти, громадськими організаціями та фондами в аспекті сумісної 

зацікавленості в проведенні профілактичної роботи щодо попередження онкозахворювань 

серед жінок засобами вакцинації. 

Отже, має відбутися розуміння того, що вакцинуючи свою дитину зараз у віці 9-15 років, 

батьки попереджають розвиток тяжкого захворювання в подальшому житті дитини, дають 

змогу зробити її майбутнє більш безпечним та подарувати собі радість мати здорових онуків. 
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АНОТАЦІЯ 

Загребельна Л.П. Організація роботи закладів охорони здоров’я України відповідно до вимог 

міжнародних стандартів, як система заходів збереження та поліпшення здоров’я  та життя 

населення. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Магістерська робота на 

здобуття освітнього ступеня магістра громадського здоров’я за спеціальністю 229 

«Громадське здоров’я», галузь знань: 22 «Охорона здоров’я». КВНЗ «Житомирський інститут 

медсестринства» Житомирської обласної ради, Житомир, 2021. 

Актуальність дослідження.  Якість медичної допомоги є одним із найпоширеніших 

об'єктів соціально-медичних досліджень, спрямованих на виявлення проблем у досягненні 

якісної медичної допомоги та розробку оптимальних моделей управління якістю в медичній 

галузі. Ефективно впроваджена система управління якістю сприяє сталому розвитку 

конкретних медичних закладів та всієї галузі охорони здоров’я. Якість медичних послуг 

неоднозначна, багатогранна і складна концепція, що складається з різних компонентів. В 

системі охорони здоров‘я до них належать перш за все пацієнти, а також медичні працівники, 

керівники різних рівнів галузі і закладів охорони здоров‘я, постачальники ресурсів для 

медичних установ, суспільство, держава. Підвищення результативності управління закладами 

сфери охорони здоров’я є одним із найважливіших факторів поліпшення якості, культури та 

доступності медичної допомоги. Основним важливим аспектом в організації роботи 

медичного закладу є орієнтація на пацієнта, збереження та поліпшення здоров’я та життя 

населення.  

Мета дослідження: визначити етапи впровадження системи управління якістю в 

закладах охорони здоров’я  України, проаналізувати ефективність діючої системи управління 

якістю на прикладі Комунального некомерційного підприємства «Обласний центр крові»  

Житомирської обласної ради. 

Методи дослідження: для вирішення поставлених завдань в роботі використовувались 

такі методи дослідження: аналіз літературних джерел (бібліосемантичний), метод розрахунку, 

статистичний аналіз отриманих даних. 

Дослідження проводилося в 2020-2021 рр. на базі Комунального некомерційного 

підприємства «Обласний центр крові»  Житомирської обласної ради. 

Результати: в ході вивчення даної теми проаналізували міжнародний досвід, щодо 

належної організації роботи, також було розглянуто реалізацію концепції управління якістю 

в закладах охорони здоров’я.  

Визначили основні принципи впровадження системи управління якістю, що 

випливають з ІSО 9000, 9001 та пов’язаних з ними стандартами управління якістю.  

Встановили етапи впровадження системи управління якістю в закладах охорони 

здоров’я. 

Провели аналіз процесів та процедур відповідно до технологічного процесу.  

Визначили можливі ризики в процесах та спосіб їх обмеження. Проаналізували  

ефективність впровадженої системи управління якістю в Комунальному некомерційному 

підприємстві «Обласний центр крові»  Житомирської обласної ради. 

Висновки. Система управління якістю –  програма постійного покращення та 

удосконалення  шляхом самооцінки, регуляторних змін та технічних інновацій задля 

підвищення безпеки роботи працівників та покращення якості надання медичних послуг. 

  Впровадження і підтримка дієвої системи управління якістю в медичних закладах 

дозволяє підвищити ефективність і результативність роботи,  поліпшити якість медичного 

обслуговування населення України. 

Ключові слова. система управління якістю, надання медичних послуг, охорона 

здоров‘я, оцінювання, якість, державні стандарти. 
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ABSTRACT 

Zagrebelna L.P. Organization of work of health care institutions of Ukraine in accordance with the 

requirements of international standards, as a system of measures to preserve and improve the health 

and life of the population. Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. Master's thesis 

for the degree of Master of Public Health in the specialty 229 "Public Health", field of knowledge: 

22 "Health Care". Zhytomyr Institute of Nursing, Zhytomyr Regional Council, Zhytomyr, 2021. 

Actuality of research. Checking the quality of medical services, it should be noted that an 

effectively implemented quality management system contributes to the sustainable development of 

specific medical institutions and contributes to the development of the entire industry. The quality of 

medical care is one of the most common objects of socio-medical research aimed at identifying 

problems in achieving quality medical care and developing optimal models of quality management 

in the medical field. Researchers believe that the quality of medical services is ambiguous, 

multifaceted and a complex concept consisting of different components. The health care system 

primarily includes patients, as well as health workers, managers of various levels of industry and 

health care facilities, providers of resources for medical institutions, society and the state. 

Aim of research. Identify and analyze the basic concepts that are part of the quality 

management system in health care facilities of Ukraine, on the example of the Municipal Non-Profit 

Enterprise. "Regional Blood Center" of the Zhytomyr Regional Council. 

Research methods. To solve the tasks in the work used the following research methods: 

analysis of literature sources (bibliosemantic), calculation method, statistical analysis of the data. 

The study was conducted in 2020-2021 on the basis of the Municipal Non-Commercial 

Enterprise "Regional Blood Center" of the Zhytomyr Regional Council. 

Results. During the study of this topic, the international experience on the proper organization 

of work was analyzed, and the implementation of the concept of quality management in health care 

facilities was also considered. 

The basic principles of implementation of the quality management system, which follow from 

ISO 9000, 9001 and related quality management standards, have been determined. 

The stages of implementation of the quality management system in health care facilities have 

been identified. 

The analysis of processes and procedures according to the technological process was carried 

out. 

Possible risks in the processes and the way to limit them have been identified and developed. 

In addition, the effectiveness of the implemented quality management system in the work of the 

enterprise "Regional Blood Center" of the Zhytomyr Regional Council was established. 

Conclusions. Quality management system - a program of continuous improvement and 

improvement through self-assessment, regulatory changes and technical innovations to improve 

employee safety and improve the quality of medical services. 

Implementation and maintenance of an effective quality management system in medical 

institutions allows to increase the efficiency and effectiveness of work, to improve the quality of 

medical care for the population of Ukraine. 

Keywords. quality management system, provision of medical services, health care, 

evaluation, quality, state standards. 

ВИСНОВКИ 

1. Результати теоретичного аналізу показали, що проблема якості товарів і послуг вже 

довгий час залишається актуальною для багатьох країн світу, тому  цім питанням присвячена 

велика кількість науково-практичних досліджень.  

2. Спостерігається велике накопичення досвіду в  галузі управління якістю, згідно 

якому ми перейшли від контролю готової продукції (послуги) до повного управління якістю, 

що є сучасною вдосконаленою концепцією серед багатьох принципів підвищення якості.  

3. Виявлено, що системи управління якістю запозичена із сфери товарного 

виробництва та базується на міжнародних стандартах  управління якістю,  зорієнтована на 
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постійне підвищення задоволеності замовників. Принципи управління якістю покладено в 

основу системи управління якістю в закладах охорони здоров’я. 

4. Визначено основні етапи процесу розробки і впровадження системи управління 

якістю в роботу медичного закладу. 

5. Система управління якістю впроваджена в КНП «Обласний центр крові» 

Житомирської обласної ради зобов’язує співробітників закладу діяти відповідно до вимог 

міжнародного стандарту EN ISO 9001:2015 та національного стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 

"Система управління якістю. Основні положення та словник термінів" та внутрішніх 

документів системи управління якістю. 

6. Визначені цілі у сфері якості в КНП «Обласний центр крові» ЖОР на 2020 р. 

досягнуті у всіх визначених процесах. 

7. Процеси стандартизовано, їх виконання проходить за допомогою актуалізованих 

стандартних операційних процедур. Визначені показники результативності,  ризики та спосіб 

обмеження ризиків в процесах. В 2020 р. загальний відсоток відповідності 

проконтрольованих зразків гемотрансфузійних середовищ становив 97,0 %, проти 95,0 % в 

2019 р.    

8. Впровадження і підтримка дієвої системи управління якістю в медичних закладах 

дозволяє підвищити ефективність і результативність роботи,  поліпшити якість медичного 

обслуговування населення України. 
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«Актуальні питання медичних наук: теоретичні та прикладні дослідження». 23 квітня 2021 

року. – Київ: Наукова платформа, 2021. – С 63-68. 

2. Загребельна Л.П. Системи управління якістю в закладах охорони  здоров’я  України: 

медичні, соціальні та економічні концепції. Матеріали XVI міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: 

міжгалузеві диспути». 14 травня 2021 року. –Київ: Наукова платформа, 2021. – С 46-51. 
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AНОТAЦІЯ 

 

Ігнaтюк Ю.A. Причини виникнення, особливості допомоги і профілaктикa менінгококової 

інфекції у дітей (нa приклaді Житомирської облaсті).                                                                                                

Квaліфікaційнa нaуковa прaця нa прaвaх рукопису. Мaгістерськa роботa нa здобуття 

освітнього ступеня мaгістрa громaдського здоров’я зa спеціaльністю 229 «Громaдське 

здоров’я», гaлузь 22 «Охоронa здоров’я». Житомирський медичний інститут Житомирської 

облaсної рaди, Житомир, 2021. 

Aктуaльність дослідження.  Зaгaльнa зaхворювaність нa менінгококову інфекцію 

(МІ) зaлишaється стaбільно високою впродовж остaнніх років. Покaзники зaхворювaності, 

свідчaть про щорічну реєстрaцію нових випaдків  тa відсутність тенденції до їх зниження. 

Поряд з цим, нa сьогоднішній день МІ розглядaється як aктуaльнa медико-соціaльнa проблемa, 

якa потребує  вдосконaлення профілaктичної роботи серед дитячого нaселення облaсті шляхом 

відпрaцювaння системності тa плaнувaння сaнітaрно-освітньої роботи. 

Метa дослідження – провести aнaліз рівня зaхворювaності нa менінгококову 

інфекцію у дітей молодшого віку, визнaчити своєчaсність госпітaлізaції, вaжкість перебігу й 

рівень летaльності, визнaчити проблеми і розробити рекомендaції. 

Методи дослідження. Для досягнення мети нaми використaно методи  

критичного aнaлізу джерел нaукової інформaції (бібліосемaнтичний метод), системного 

aнaлізу тa логічного узaгaльнення, клініко-стaтистичні тa aнaлітичні методи, що передбaчaли 

проведення aнaлізу «Медичних кaрт стaціонaрних хворих» (Ф 003/О), виписaних з відділення 

aнестезіології з ліжкaми для інтенсивної терaпії Житомирської центрaльної рaйонної лікaрні 

(ЦРЛ) впродовж 2010-2016 років. Тaкож у роботі безпосередньо використaно мaтеріaли 

облaсного інформaційно-aнaлітичного центру, стaтистичні мaтеріaли Центру медичної 

стaтистики Міністерствa охорони здоров’я (МОЗ) Укрaїни. 

 Результaти. В результaті дослідження було встaновлено, що покaзник 

зaхворювaності нa менінгококову інфекцію впродовж досліджувaного періоду в облaсті є 

стaбільним і склaдaє в середньому – 5,23 (нa 100 тис.нaселення) проти 6,04 – зaгaлом по 

Укрaїні. Доведено, що чaстіше в віковій  структурі зaхворювaності нa менінгококову інфекцію 

хворіють діти 1 року життя. Серед визнaченої кaтегорії дитячого нaселення всього 

зaреєстровaно 47% випaдків. Однaк в 2010 тa 2013 рокaх спостерігaлась тенденція до 

збільшення випaдків зaхворювaності серед дітей віком від 1 до 3 років. Всього ж зa звітний 

період нa менінгококову інфекцію зaхворіло дітей віком від 0 до 3 років – 84 %. 

 86 %  були госпітaлізовaні в ЦРЛ зa викликом швидкої допомоги і лише  14% дітей 

– зa сaмозверненням, що свідчить про недостатню обізнаність батьків про МІ і нaлежну 

квaліфікaцію медичних прaцівників екстреної медичної допомоги і обізнaність їх щодо МІ.  

Також встановлено, що 72% випaдків госпітaлізaція дітей відбувaлaсь у нічні години доби. 

 Нa момент госпітaлізaції 77 % дітей були у вaжкому стaні, 16 % у критичному  стaні,  

7 % – у стaні середньої вaжкості.  

 Окрім цього було встaновлено, що у деяких госпітaлізовaних випaдкaх у дітей булa 

зaреєстровaнa супутня пaтологія, чaстіше не одне, a одночaсно діaгностовaно декількa 

зaхворювaнь, нaявність яких спричинилa вaжкість перебігу основного  зaхворювaння. 

Вaжливо зaзнaчити, що вaжкий перебіг з летaльними випaдкaми спостерігaвся впродовж 

всього досліджувaного періоду (нaйбільше випaдків зaреєстровaно в 2015 році – 38%). 

Висновки. Нa підстaві проведеного дослідження ми дійшли висновку, що 

зaхворювaність нa менінгококову інфекцію в Житомирській облaсті в досліджувaний період 

(2010-2016 рр)  зaлишaється стaбільно високою.  

 Визнaчено, що більш високі покaзники зaхворювaності нa менінгококову інфекцію 

в Житомирській облaсті були в період з 2010 - 2013 рр., і мaйже в двічі перевищувaлa 

покaзники 2014-2016 рр.  
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 З’ясовaно, що мaє місце фaкт недостaтньої обізнaності бaтьків тa їх нaстороженості 

щодо менінгококової інфекції, що в свою чергу призводить до випaдків зaпізнілої 

госпітaлізaції дітей.                                    

 Встaновлено, що для своєчaсного діaгностувaння пaтології необхідно посилити 

сaнітaрно-освітню роботу з метою підвищення рівня обізнaності нaселення щодо 

менінгококової інфекції, використовуючи зaсоби мaсової інформaції тa індивідуaльну роботу 

з бaтькaми зa учaсті педіaтрів, сімейних лікaрів тa медичних сестер ПМД. 

Ключові словa: менінгококовa інфекція, зaхворювaність, вaкцинaція,  

профілaктикa, сaнітaрно-освітня роботa, вaкцинокеровaні дитячі інфекції, епідеміологія, 

стaтистичні дaні, клінічні симптоми, диференційнa діaгностикa, дитяче нaселення. 

SUMMARY 

Ignatyuk Y. A. Causes, features of care and prevention of meningococcal infectionin children (case 

study of Zhytomyr region). Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. Master's thesis 

for acquiring the Master of Public Health degree in the specialty 229 "Public Health", field of 

knowledge 22 "Health Care". Zhytomyr Medical Institute of Zhytomyr Regional Council, Zhytomyr, 

2021. 

  Relevance of the study.  The overall incidence of meningococcal infection (MI) has 

remained consistently high over recent years. Morbidity rates show annual registration of new cases 

and no downward trend. Along with this, today MI is considered as an urgent medical and social 

problem, which requires improvement of preventive work among children of the region by working 

out systematic and planning sanitary-educational work. 

The aim of the study is to analyse the incidence of meningococcal infection in young 

children, determine the timeliness of hospital admission, severity of course and mortality rates, 

identify problems and develop recommendations. 

  Research methods. In order to achieve our aims we have used the following methods: critical 

analysis of the sources of scientific information (bibliosemantic method), system analysis and 

logical generalization, clinical, statistical and analytical methods involving analysis of medical 

records of in-patients (F 003/O) discharged from the department of anaesthesiology with intensive 

care beds at Zhytomyr Central District Hospital (CDH) during 2010-2016. The materials of the 

Regional Information and Analytical Centre and statistical materials from the Centre for Medical 

Statistics of the Ministry of Health (MOH) of Ukraine were also used directly in this work. 

 Results. As a result of the research, it has been established that the rate of meningococcal 

infection during the investigated period in the region is stable and on the average is 5,23 (per 100 

thousand people) against 6,04 – in Ukraine. In the age structure of meningococcal disease, children 

as young as 1 year of age have been shown to have a higher incidence of meningococcal disease. A 

total of 47% of cases have been reported among a certain category of the child population. However, 

in 2010 and 2013 there was an increasing trend in the incidence of the disease among children aged 

1 to 3 years. A total of 84% of children aged 0 to 3 years were infected with meningococcal disease 

during the reporting period. 

 86% of children were admitted to the CDH by ambulance call and only 14% by self-report, 

indicating that emergency medical staff are well qualified and knowledgeable about meningococcal 

infections in the Zhytomyr region. Moreover, 72% of children were hospitalised during the night 

hours of the day. 

 At the time of hospitalization, 77% of children were in a serious condition, 16% were in a 

critical condition, and 7% were in a moderate condition. 

  In addition, it was found that in some cases of hospitalised children there was a 

concomitant pathology, more often than not more than one, and several diseases were diagnosed 

simultaneously, the presence of which led to the severity of the underlying disease. It is important to 

note that severe and fatal cases were observed throughout the study period (the highest number of 

cases was recorded in 2015 - 38%). 

 Conclusions. On the basis of the study we concluded,  that th emorbidity of 

meningococcal infectionin Zhytomyr region in the study period (2010-2016) remains stably high.  
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 It was determined that higher rates of meningococcal infectionin Zhytomyr region were 

in the period from 2010 to 2013, and almost twice as high as in 2014-2016.  

 It was found that there is a lack of parental awareness and alertness to meningococcal 

infection, which in turn leads to frequent late hospitalization of children.                                    

 It has been established that for timely diagnosis of the pathology it is necessary to 

strengthen health education work to raise public awareness about meningococcal infection using 

mass media and individual work with parents with the participation of paediatricians, family doctor 

sand PMD nurses. 

Keywords: meningococcal infection, morbidity, vaccination, prevention, healtheducation, 

vaccine-preventable childhood infections, epidemiology, statistics, clinical symptoms, differential 

diagnosis, pediatric population. 

ВИСНОВКИ 

1.  Aнaліз зaхворювaності нa менінгококову інфекцію дитячого нaселення 

Житомирської облaсті протягом досліджувaного періоду свідчить про постійну реєстрaцію 

зaхворювaння в дaному регіоні Укрaїни і відсутність тенденції до її зниження. 

2.  Покaзник зaхворювaності нa менінгококову інфекцію впродовж досліджувaного 

періоду в облaсті є стaбільним і склaдaє в середньому – 5,23 проти 6,04 – по Укрaїні. 

3.  Нaйбільш врaзливою кaтегорією дитячого нaселення до дaної інфекційної хвороби 

є діти, віком від 0 до 3 років, що свідчить про недостaтньо високий рівень імунного зaхисту. 

Крім того, у 20 -27 % хворих дітей зaреєстровaнa супутня пaтологія, якa суттєво усклaднювaлa 

перебіг зaхворювaння. 

4.  Позитивнa динaмікa щодо прогнозу зaхворювaння може бути прогнозовaнa лише 

при нaявності високого професійного рівня медичних прaцівників, aдеквaтності тa повноти 

проведеної терaпії нa догоспітaльному етaпі і високоспеціaлізовaної терaпії у відділенні 

aнестезіології з ліжкaми для інтенсивної терaпії. 

Перелік публікaцій здобувaчa зa темою мaгістерської роботи: 

1. Ігнaтюк Ю.A. Aнaліз зaхворювaності нa менінгококову інфекцію дітей 

Житомирської облaсті. ІІІ Міжнaроднa нaуково-прaктичнa конференція «Концептуaльні 

шляхи розвитку нaуки тa освіти» м. Львів, 29-30 квітня 2021 р. С.31-32. 

2. Ігнaтюк Ю.A. Аналіз захворюваності на менінгококову інфекцію дитячого 

населення Житомирської області  за 2013-2016 роки.  «Підсумковa нaуково-прaктичнa 

конференція Студенського нaукового товaриствa Житомирського медичного інституту, 

присвяченa Дню Нaуки». м. Житомир, 25 трaвня 2021 р.                                                       

3. Ігнатюк Ю.А. Публікація Анотації магістерської роботи «Причини виникнення, 

особливості допомоги і профілaктикa менінгококової інфекції у дітей  (нa приклaді 

Житомирської облaсті)». Вісник Житомирського медичного інституту № 1 (13) 2021 р. м. 

Житомир.                                                                                                 
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АНОТАЦІЯ 

  

Інжієвська Д. В. Підготовка медичних сестер до профілактики ВІЛ інфекції в закладах 

охорони здоров’я. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Магістерська робота на 

здобуття освітнього ступеня магістра медсестринства за спеціальністю 223 «Медсестринство», 

галузь 22 «Охорона здоров’я». Житомирський медичний інститут Житомирської обласної 

ради, Житомир, 2021. 

 Актуальність дослідження. Збільшення кількості інвазивних лікувально-

діагностичних процедур, травматизм медпрацівників в установах охорони здоров'я 

підвищують ризик професійного зараження ВІЛ-інфекцією.  

Однією з актуальних проблем є зростання ризику зараження ВІЛ-інфекцією серед медичних 

працівників при аварійних ситуаціях (контакт з кров'ю ВІЛ-інфікованих при порізах, уколах 

на робочих місцях). Тому профілактика передачі ВІЛ при парентеральних втручаннях в 

медичних установах в першу чергу будується на дотриманні санітарно-протиепідемічного 

режиму, безпечної організації праці та постійному навчанні персоналу методам профілактики. 

Мета дослідження - визначити рівень обізнаності медичних сестер приймального 

відділення та процедурних медичних сестер з питань профілактики ВІЛ-інфекції, 

усвідомлення факторів ризику інфікування, забезпечення інфекційної безпеки пацієнта і 

персоналу. 

Методи дослідження: З метою визначення рівня обізнаності з питань профілактики 

ВІЛ-інфекції, усвідомлення факторів ризику та дотримання заходів безпеки медичними 

сестрами в процесі професійної діяльності проведене експериментальне дослідження з 

використанням методу соціологічного опитування за розробленою анкетою (26 цільових 

запитань). Всього опитано 60 медичних сестер. В дослідженні були використані наступні 

методи: бібліосемантичний – для вивчення та проведення аналізу вітчизняних, світових 

наукових джерел щодо організації боротьби з ВІЛ/СНІДом; медико-соціологічний – для 

дослідження професійної компетентності медичних сестер стосовно забезпечення інфекційної 

безпеки пацієнта і персоналу в умовах відділень ЗОЗ (спостереження, аналіз медичної 

документації); медико-статистичний - для збору, обробки та аналізу отриманої статистичної 

інформації на всіх етапах наукового дослідження. 

Результати. Виявлено, що рівень знань про шляхи передачі ВІЛ у медичних сестер 

недостатній. Так, лише 75,0% респондентів впевнені, що контакт із кров’ю може призвести до 

інфікування гемотранмісивними інфекціями, а 35,0% не вважають випадковий укол голкою 

(ріжучими інструментами) небезпечним. За суб’єктивною оцінкою, 35,0% медичних сестер 

потребують підвищення кваліфікації в питаннях попередження професійного інфікування 

гемотранмісивними інфекціями. 

Встановлено, що за суб'єктивними оцінками, засобами індивідуального захисту від 

професійного зараження ВІЛ, в достатній мірі були забезпечені 75,0% медсестер. Навіть при 

достатній забезпеченості такими засобами в разі необхідності користувалися гумовими 

рукавичками тільки 80,0% опитаних, а окулярами, маскою чи екраном - 88,3%. Медичними 

халатами і шапочками завжди користувалися на робочому місці 100,0% медсестер. 

Відповіді респондентів на питання про ступінь ризику зараження ВІЛ під час роботи 

свідчать про завищену суб'єктивну оцінка ризику. Так, при фактичному низькому ризику 

інфікування (при одноразовому проколі шкіри руки голкою шприца - 0,3%) 35,0% медсестер 

оцінили його як високий. Низький ступінь контагіозності при ВІЛ-інфекції правильно оцінили 

тільки 43,3% медсестер. 

Виявлено, що 66,7% респондентів проходили інструктаж з безпечного поводження з 

гострим медичним інструментом, 25,0% проходили рік тому, 8,3% не проходили взагалі. 

Часті аварійні ситуації на робочому місці, які можуть спричинити за собою зараження, 

відзначили 15,0% медсестер. Встановлено, що найбільш частим видом аварії є прокол голкою 

шприца або іншим гострим інструментом шкіри руки (50,0%). 83,0% респондентів знають що 
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таке «післяконтактна профілактика». 80,0% медичних сестер вважають, що у відділенні 

ведеться достовірний облік медичних аварійних ситуацій. 

Доведено, що основною причиною аварійних ситуацій є порушення затверджених 

стандартів виконання медичних маніпуляцій, тобто самі медичні працівники не завжди 

дотримуються індивідуальної техніки інфекційної безпеки. 

Виявлено необхідність значного збільшення числа годин, що виділяються при 

додипломному та післядипломному навчанні на проблему попередження професійного 

інфікування ВІЛ а також регулярного проведення інструктажів з інфекційної безпеки. 

Висновки. Відповідальну роль в профілактиці ВІЛ-інфекції відіграє медична сестра, бо 

саме на неї лягає основне навантаження по реалізації програм з профілактики та боротьби зі 

СНІДом. За результатами соціологічного дослідження виявлено, що рівень знань про шляхи 

передачі ВІЛ у медичних сестер недостатній. Тому існує потреба в навчанні та підвищенні 

кваліфікації в питаннях попередження професійного інфікування гемотранмісивними 

інфекціями, проведення інструктажів з інфекційної безпеки. На основі проведеного 

дослідження розроблено практичні рекомендації для медичних сестер щодо дотримання 

індивідуальної техніки інфекційної безпеки. 

Ключові слова: медичні сестри, профілактика ВІЛ-інфекції, рівень знань, інфекційна 

безпека, профілактика професійного інфікування гемотрансмісивними інфекціями. 

SUMMARY 

 Inzhievska D. V. Training of nurses for the prevention of HIV infection in health care institutions. 

Qualifying scientific paper manuscript copyright. Master's thesis for an educational lewel of Master 

of Nursing with a speciality 223 "Nursing", branch 22 "Healthcare". Zhytomyr Medical Institute of 

Zhytomyr Regional Council, Zhytomyr, 2021. 

 Actuality of research. The increase in the number of invasive diagnostic and treatment 

procedures, injuries of medical workers in health care institutions increase the risk of occupational 

HIV infection. One of the pressing problems is the increased risk of HIV infection among medical 

workers in emergency situations (contact with the blood of HIV-infected people during cuts, 

injections at the workplace). Therefore, the prevention of HIV transmission during parenteral 

interventions in medical institutions is primarily based on the observance of the sanitary and anti-

epidemic regime, the safe organization of work and constant training of personnel in prevention 

methods. 

The purpose: determine the level of awareness of nurses of the admission department and 

procedural nurses on HIV prevention, awareness of risk factors for infection, ensuring the infectious 

safety of patients and staff. 

Methods of research. In order to determine the level of awareness of HIV prevention, 

awareness of risk factors and compliance with safety measures by nurses in the process of 

professional activity, an experimental study was carried out using the method of sociological survey 

according to the developed questionnaire (26 target questions). A total of 60 nurses were interviewed. 

The research used the following methods: bibliosemantic - to study and analyze domestic, world 

scientific sources on the organization of the fight against HIV / AIDS; medico-sociological - for the 

study of the professional competence of nurses to ensure the infectious safety of the patient and staff 

in the conditions of ultrasound departments (observation, analysis of medical records); medical and 

statistical - for the collection, processing and analysis of the obtained statistical information at all 

stages of scientific research. 

Results. Revealed that the level of knowledge about the ways of HIV transmission in nurses 

is insufficient. So, only 75.0% of respondents are sure that contact with blood can lead to infection 

with blood transmissive infections, and 35.0% do not consider an accidental injection with a needle 

(cutting instruments) dangerous. According to a subjective assessment, 35.0% of nurses need 

advanced training in the prevention of occupational infection with hemotransmissive infections. 

Found that, according to subjective estimates, 75.0% of nurses were adequately provided with 

personal protective equipment against occupational HIV infection. Even with sufficient provision 

with such means, if necessary, only 80.0% of the respondents used rubber gloves, and 88.3% - with 
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glasses, a mask or a screen. Medical gowns and caps were always used in the workplace by 100.0% 

of nurses. 

Respondents' answers to the question about the degree of risk of contracting HIV during work 

indicate an overestimated subjective risk assessment. So, with an actually low risk of infection (with 

a single puncture of the skin of the hand with a syringe needle - 0.3%), 35.0% of nurses rated it as 

high. The low degree of contagiousness in HIV infection was correctly assessed by only 43.3% of 

nurses. 

Revealed that 66.7% of respondents were instructed on the safe handling of a sharp medical 

instrument, 25.0% passed a year ago, 8.3% did not pass at all. 

Frequent emergencies at the workplace, which can lead to infection, were noted by 15.0% of 

nurses. It was found that the most frequent type of accident is a puncture with a syringe needle or 

other sharp instrument of the skin of the hand (50.0%). 83.0% of respondents know what “contact 

prevention” is. 80.0% of nurses believe that the department maintains reliable records of medical 

emergencies. 

Proven that the main cause of emergencies is the violation of the approved standards for 

performing medical procedures, that is, the medical workers themselves do not always adhere to 

individual infectious safety techniques. 

The necessity of a significant increase in the number of hours allocated for undergraduate and 

postgraduate training on the problem of preventing occupational HIV infection, as well as regular 

training on infectious safety, was revealed. 

Conclusions. A nurse plays a responsible role in the prevention of HIV- infection, since it is 

she who bears the main burden of implementing programs for the prevention and control of AIDS. 

According to the results of a sociological study, it was revealed that the level of knowledge about the 

ways of HIV transmission in nurses is insufficient. Therefore, there is a need for training and 

advanced training in the prevention of occupational infection with blood transmissive infections, 

training on infectious safety. On the basis of the study, practical recommendations for nurses on 

observing individual infection safety techniques have been developed. 

Key words: nurses, prevention of HIV infection, level of knowledge, infectious safety, 

prevention of occupational infection with blood-borne infections. 

ВИСНОВКИ: 

У магістерській роботі подане теоретичне узагальнення та вирішення науково-

практичного завдання, яке полягає в розв’язанні актуальної проблеми охорони здоров’я - 

профілактики передачі ВІЛ-інфекції при парентеральних втручаннях в медичних установах, 

дослідження професійної компетентності медичних сестер в дотриманні інфекційної безпеки 

пацієнта і персоналу - розроблено перспективні підходи до організації профілактичних заходів 

щодо зараження ВІЛ-інфекцією в умовах закладу охорони здоров’я за участю медичних 

сестер. 

1. ВІЛ/СНІД є найважливішою медико-соціальною проблемою.  Оскільки ВІЛ-інфекція 

не виліковується радикально, головним знаряддям в боротьбі з поширенням інфекції є 

профілактика - запобігання новим зараженням. Медичний персонал відноситься до числа осіб 

підвищеного ризику захворювання на ВІЛ-інфекцію. Збільшення кількості інвазивних 

лікувально-діагностичних процедур, аварійні ситуації (контакт з кров'ю ВІЛ-інфікованих при 

порізах, уколах на робочих місцях) медпрацівників в ЗОЗ підвищують ризик професійного 

зараження ВІЛ-інфекцією.  

2. Відповідальну роль в профілактиці ВІЛ-інфекції відіграє медична сестра, бо саме на 

неї лягає основне навантаження по реалізації програм з профілактики та боротьби зі СНІДом. 

За результатами соціологічного дослідження виявлено, що рівень знань про шляхи передачі 

ВІЛ у медичних сестер недостатній. Так, лише 75,0% респондентів впевнені, що контакт із 

кров’ю може призвести до інфікування гемотранмісивними інфекціями, а 35,0% не вважають 

випадковий укол голкою (ріжучими інструментами) небезпечним. Часті аварійні ситуації на 

робочому місці, які можуть спричинити за собою зараження, відзначили 15,0% медсестер. 

Доведено, що основною причиною аварійних ситуацій є порушення затверджених стандартів 
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виконання медичних маніпуляцій, тобто самі медичні працівники не завжди дотримуються 

індивідуальної техніки інфекційної безпеки. За суб’єктивною оцінкою, 35,0% медичних сестер 

потребують підвищення кваліфікації в питаннях попередження професійного інфікування 

гемотранмісивними інфекціями. 

3. Дотримання принципів інфекційної безпеки на робочому місці є основним 

компонентом комплексної профілактики ВІЛ-інфекції, як небезпечного 

внутрішньолікарняного захворювання. Доведено необхідність значного збільшення числа 

годин при додипломному та післядипломному навчанні з питань попередження професійного 

інфікування ВІЛ а також регулярного проведення інструктажів з інфекційної безпеки. 

4. На основі проведеного дослідження розроблено практичні рекомендації для 

медичних сестер щодо дотримання індивідуальної техніки інфекційної безпеки. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Іщенко В.О. Вплив харчування на здоров’я людини. Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. Магістерська робота на здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 229 

«Громадське здоров’я». Галузь знань 22 «Охорона здоров’я». Житомирський медичний 

інститут Житомирської обласної ради. Житомир, 2021. 

Актуальність дослідження. Здоров’я населення має надзвичайну вагу для розбудови 

нації,  суспільно-економічного розвитку країни, а головним завданням держави є його 

зміцнення та збереження для майбутнього України. Удосконалення державної політики у 

сфері харчування є пріоритетним завданням на шляху підтримання здоров’я та створення умов 

необмеженого доступу населення до раціонального збалансованого харчування (особливо для 

молоді) завдяки досягненню високого рівня обізнаності людей щодо якості харчових 

продуктів, побудови збалансованого раціону, а також вміння забезпечити себе корисними та 

екологічними видами харчових продуктів. 

На сьогодні існує ряд досліджень, які стосуються впливу харчування на здоров’я 

людини, однак додаткового вивчення потребує проблема обізнанності щодо принципів 

здорового харчування мешканців м. Житомира, зокрема студентів Житомирського медичного 

інституту Житомирської обласної ради, а також питання впровадження сучасних інноваційно-

дистанційних методів масового розповсюдження інформації про важливість здорового 

способу життя і раціонального харчування. Ця цікава і важлива тема привернула нашу увагу, 

оскільки в науковій літературі питанню поширення ідей раціонального харчування за 

допомогою використання сучасних комунікаційних онлайн-засобів (чат-ботів) у мобільному 

додатку приділялася недостатня увага. 

Мета дослідження: вивчення ступеня обізнаності щодо правил раціонального 

харчування різних вікових категорій та соціальних груп мешканців м. Житомира, зокрема 

студентів Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради, та необхідність 

поширення науково достовірної інформації про здорове і корисне харчування за допомогою 

сучасних мобільних онлайн-сервісів (чат-ботів) на національному та регіональному рівнях. 

Наукова новизна: уперше визначено та здійснено аналіз рівня обізнаності студентів 

Житомирського медичного інституту щодо впливу харчування на їхнє здоров’я та сформовано 

практичні рекомендації для формування навичок раціонального харчування і розповсюдження 

інформації про його основи та принципи із використанням сучасних онлайн-засобів (чат-

ботів) як серед студентства, так і поміж іншими віковими і соціальними групами.  

Матеріали та методи: розроблено методологічний інструментарій проведення 

дослідження для визначення рівня обізнаності населення стосовно принципів раціонального 

харчування у вигляді онлайн-анкетування в гугл-формах. В опитуванні взяло учать 240 

респондентів різних вікових груп, зокрема студентів Житомирського медичного інституту 

Житомирської обласної ради. 

Практичні рекомендації: 

1. Необхідно підвищити рівень обізнаності населення різних вікових груп про значення 

загального впливу харчування на здоров’я, зв’язок між щоденними прийомами їжі та 

виникненням аліментарно-залежних захворювань шляхом розробки ряду рекомендацій. 

2. Інформувати громадськість стосовно принципів правильного харчування та побудови 

збалансованого меню на кожен день, виходячи з індивідуальних особливостей людини, її 

фізичних та інших показників. 

3. У вирішенні поставленого завдання використовувати різні сучасні комунікаційні 

онлайн-засоби мобільного додатку (чат-боти), звертаючись до міжсекторального підходу. 

4. Розробити безкоштовний мобільний додаток з системою чат-боту «Правильне 

харчування» шляхом фінансування з обласного та місцевого бюджетів. 

5. Забезпечити впровадження мобільного додатку на регіональному рівні, залучивши до 

процесу вивчення і засвоєння нової технології максимальну кількість студентів закладів освіти 

області. 
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Результати:  підтверджено, що рівень володіння знаннями щодо раціонального 

харчування серед різних соціальних груп є недостатнім та потребує підвищення шляхом 

інформування для вдосконалення навичок побудови власного раціону. 

Встановлено, що сучасні засоби розповсюдження інформації є цікавими та 

затребуваними серед опитаних.  

Ключові слова: раціональне харчування, громадське здоров’я, аліментарно-залежні 

захворювання, мобільний додаток, чат-бот. 

ANOTATION 

The relevance of the research. The significance of public health in social and economic 

development of the country is of a great importance and the main task of the state is to preserve it to 

ensure the future of Ukraine. In order to strengthen the health of citizens the major point is to improve 

the state policy in the field of nutrition of the population and provide it with a rational balanced diet 

especially among young people. It is possible to achieve with the help of gained awareness concerning 

the food quality, the ability to create a balanced diet and provide themselves with healthy and 

ecofriendly foodstuffs according to the health protection requirements through modern means of 

disseminating the information for different social groups at the national level.  

Nowadays there are a lot of scientific works concerning the impact of nutrition on human 

health however additional study requires the problem of awareness of the principles of healthy eating 

among the citizens of Zhytomyr in particular the students of Zhytomyr Medical Institute.  In addition 

to this, the implementation of innovative modern methods of disseminating the information by means 

of chat bots needs to be investigated since it has not received much attention in the scientific literature.  

The research aim is to study the level of awareness about the rules and importance to follow 

a balanced diet, knowledge concerning the creation of a balanced nutrition. The research paper 

specifies the level of following the principles of healthy eating among different age and social groups 

of the citizens of Zhytomyr in particular the students of Zhytomyr Medical Institute of Zhytomyr 

Regional Council.  

The objectives of the research are to investigate the awareness of people concerning harmful 

additives and their consequences, make a survey in order to find out the peculiarities of eating 

behaviour, disseminate the information with the help of modern means of communication at the 

national level, develop guidance for the citizens how to get new information and create a balanced 

diet implying new technological tools.  

Materials and methods.  

Based on the research we developed a methodological tool in a form of Google online survey 

to study the level of the awareness of the population concerning the principles of healthy eating. We 

surveyed 240 people of different age in particular the students of Zhytomyr Medical Institute of 

Zhytomyr Regional Council. 

The main conclusions drawn from this study are: 

1. People who took part in the survey do not know the principles of a balanced diet properly 

but they would like to improve their knowledge in this sphere.  

2. In order to raise the level of awareness the state has to use different ways to inform the 

citizens about the impact of nutrition on a human health and the creation of a balanced diet.  

3. The surveyed chose a mobile app as a way to get necessary information concerning a 

balanced diet and nutrition in general.  

4. It is important to implement such a mobile app in a form of chatbot at the regional level 

among different social groups in particular among schoolchildren and students through intersectoral 

cooperation with Public Health Centre, Regional and local councils, medical and educational workers, 

parents, psychologists and social workers. 

Practical guidelines 

1. It is necessary to raise the level of awareness of the population of different age groups 

concerning the impact of nutrition on human health, connection between everyday meals and 

alimentary diseases; to inform the public concerning the principles of a balanced diet and creating a 

balanced menu for every day in accordance with physical and individual needs. 



 

69 
 

2. To develop a free mobile app with a chat bot system “Healthy nutrition” which will be 

financed by regional and city budgets.  

3. To ensure the implementation of a mobile app at the regional level involving the maximum 

number of pupils and students of the regional educational institutions.  

Key words: balanced diet, public health, alimentary diseases, mobile app, chat bot.  

ВИСНОВКИ 
У магістерській роботі висвітлено проблематику сучасного харчування різних 

соціальних груп, зокрема  студентства. Питання культури харчування сьогодні перетворилося 

на глобальну проблему сучасності, яка стосується кожної людини, соціальної групи та країни 

загалом.  

Актуальність теми зростає та набуває особливого значення в умовах сьогодення в 

зв’язку з тим, що харчування грає визначну роль в житті кожного індивіда. Аналіз сучасної 

літератури з проблеми відповідності харчування показав, що в новітніх умовах сформувався 

відхід від традиційних принципів харчування у бік використання продуктів низької якості, 

насичених небезпечним домішками, надмірною кількістю цукрів та жирів, які збільшують 

навантаження на організм та у підсумку викликають аліментарно-залежні захворювання.  

Харчування є одним з провідних факторів нормального фізичного розвитку, 

формування антропометричних особливостей в підлітковому віці. Недостатнє забезпечення 

організму основними поживними і біологічно активними речовинами, а також неадекватність, 

незбалансованість харчування і одноманітність продуктів чинить негативний вплив на 

фізичний розвиток, призводить до зниження опору організму та розвитку різних захворювань. 

У дослідженні розглянуто основні функції харчових елементів в організмі, іх значення 

для збереження та примноження здоров’я, описані наслідки дисбалансу в отриманні поживних 

речовин  як з боку дефіциту, так і надлишку у вигляді виникнення аліментарно-залежних 

хронічних неінфекційних захворювань; також розглянуто принципи збалансованого 

харчування. 

Описані історична стереотипність культури харчування українців минулого та 

сучасності, традиції та основні продукти, які використовували століттями для приготування 

страв, визначено сучасні підходи та зміни в раціоні пересічного українця. 

Проведено анкетування респондентів стосовно обізнаності в сфері правильного 

харчування та вивчення побажань, за допомогою яких інструментів та в якій формі було б 

зручно отримувати інформацію щодо правил та принципів здорового раціону, знань про 

екологічність, корисність продуктів, небезпечні домішки, консерванти тощо. Більшість 

респондентів виявили зацікавленість щодо використання мобільного додатку у вигляді чат-

боту для поширення інформації про раціональне харчування серед різних соціальних груп, 

зокрема студентів. 

Вивчено алгоритм створення чат-боту та описано важливість цього проєкту як 

соціального та безоплатного для користувачів, фінансування якого повинно бути виконано з 

обласного та місцевого бюджетів на регіональному рівні, пояснюючи це зацікавленістю 

держави в здоровій та працездатній нації, що, в свою чергу, в майбутньому зменшить кількість 

хворих на хронічні захворювання та непрацездатних осіб, знизить смертність від ССЗ та 

надасть  економічний ефект у вигляді податкових відрахувань і збільшення ВВП країни. 

Виходячи з вищевикладеного, було розроблено графічне зображення дерева цілей 

впровадження чат-боту «Правильне харчування» на регіональному рівні та рекомендовано 

поширення інформування громадськості про здорове харчування в школах, закладах освіти 

будь-яких рівнів, державних установах, об’єктах громадського харчування, в медичних 

установах, на прийомах у сімейних лікарів для отримання знань про раціональність в 

харчуванні, якісний та корисний продуктовий набір, формування здорових навичок, 

правильних поглядів та культури харчування. 

Актуальність та важливість максимального поширення та пропагування культури 

раціонального харчування в загальнодержавних масштабах з використанням штучного 

інтелекту за допомогою чат-боту не підлягає сумніву, адже дослідження аналітичних компаній 
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показали, що аудиторія месенджерів досягла близько 80% всіх користувачів смартфонів. 

Більшість з них вже підтримують чат-ботів. З огляду на це месенджери – соціальні мережі 

нового типу, тому подача інформації через боти стане своєрідними додатками для виконання 

поставлених задач з інформування громадськості. 

Вирішенню проблем сприятиме координація дій між засобами масової інформації, 

добровільними товариствами, медичними працівниками і працівниками харчової 

промисловості. Комплексний міжсекторальний підхід сприятиме ефективній діяльності з 

забезпечення раціонального збалансованого харчування, особливо підростаючого покоління, 

розширенню можливостей для здорового вибору, скороченню поширеності аліментарно-

залежних патологій серед населення, зміцненню і збереженню громадського здоровʼя країни. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Кагукіна А. М. Фізична активність людей похилого віку та фактори які впливають на 

неї, роль медичної сестри. 

Кваліфікаційна наукова праця направах рукопису. Магістерська робота на здобуття 

освітнього ступенямагістра медсестринства за спеціальністю 223 «Медсестринство», галузь 

22«Охорона здоров'я». Житомирський медичний інститут Житомирськоїобласної ради, 

Житомир, 2021. 

Актуальність дослідження.У зв’язку зі старінням населення світупроблеми рухової 

активності людей похилого віку є надзвичайно актуальними. Покращуючи здоров’я людей 

похилого віку можливо зменшити смертність та збільшити довголіття. Тому необхідно 

працювати над питаннями покращення умов життя людей похилого віку, а також над 

популяризацією фізичної активності та створенням спеціальної матеріально-технчної бази та 

розширення мережі існуючих інструментів для підвищення рівня доступності людей похилого 

віку до різних видів рухової активності.  

Мета дослідження –визначити стан фізичної активності у людей похилого віку та 

фактори, які впливають на неї, визначити роль медичної сестри та основні шляхи покращення 

рівня фізичної активності й розробити рекомендації способів покращення здоров’я. 

Методи дослідження.Основні методи, які були використані під час дослідження – це 

бібліосемантичний, соціологічний, системного аналізу та логічного узагальнення. 

У процесі дослідження були використані також формально-логічний, монографічний і 

порівняльний методи, метод  теоретичного узагальнення, причинно-наслідковий метод, 

методи аналізу й синтезу, історичний  і логічний, порівняльний метод, метод упорядкування, 

синтезу та індукції, графічний метод. 

Результати.Досліджено стан фізичної активності людей похилого віку та чинники які 

впливають на фізичну активність у похилому віці. Здійснено аналіз досвіду іноземних країн 

щодо організації рухової активності людей похилого віку. Проведно опитування 150 

респондентів. Одержані результати проаналізовано та сформовано рекомендації для 

покращення рухової активності у похилому віці. 

Висновки. В ході дослідження було виявлено, що рухова активність людей похилого 

віку перебуває на низькому рівні, проте, переважна кількість опитаних мають бажання 

підтримувати свій рівень рухової активності для підтримки стану здоров’я. Мотиваційні 

чинники, що спонукають людей у похилому віці займатися фізичною активністю в більшості 

випадків через бажання підтримувати свій організм здоровими, незначна частка опитаних 

відзначила, що саме через наслідування відомих людей у них виникає бажання займатися 

фізичними вправами. Ми виявили, що фізична активність має бути спланованою, оскільки в 

похилому віці виконанням вправ люди повинні займатися тільки після огляду лікаря, а фізичні 

вправи повинні бути дозованими та сприяти поліпшенню загального стану 

організму.Здійснено огляд закордонного досвіду щодо систем рухової активності людей 

похилого віку. Визначено, що ряд програм можливо інтегрувати до українських програм 

підтримки рухової активності людей старшого віку.  

Ключові слова:рухова (фізична) активність, похилий вік, здоров’я, фізичні вправи, 

рухливість, старіння, здоровий спосіб життя.  

SUMMARY 

Kahukina A. M. Physical activity of elderly and factors influencing it, the role of a medical 

sister. 

Qualifying scientific paper manuscript copyright. Master's thesis for an educational level of 

Master of Nursing with a speciality 223 «Nursing», 22 branch «Healthcare». MHEI «Zhytomyr 

Medical Institute» of Zhytomyr Regional Council. Zhytomyr, 2021. 

Actuality of research.Due to the aging population of the world, the problems of physical 

activity of the elderly people are extremely relevant. Improving the health of the elderly can reduce 

mortality and increase life expectancy. Therefore, it is necessary to work on improving the living 
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conditions of the elderlypeople, as well as to promote physical activity and create a special material 

and technical base and expand the network of existing tools to increase the accessibility of the elderly 

to various physical activities. 

The purpose –to determine the state of physical activity of the elderly people and the factors 

that affect it, to identify the main ways to improve the level of physical activity and to develop 

recommendations for ways to improve health. 

Methods of research.The main methods used in the study are bibliosemantic, sociological, 

systems analysis and logical generalization. 

Formal-logical, monographic and comparative methods, method of theoretical generalization, 

causal method, methods of analysis and synthesis, historical and logical, comparative method, method 

of ordering, synthesis and induction, graphic method were also used in the research process. 

Results.The state of physical activity of elderly people and the factors influencing physical 

activity in old age are investigated. The analysis of the experience of foreign countries on the 

organization of motor activity of the elderly is carried out. A survey of 150 respondents was 

conducted. The obtained results are analyzed and recommendations for improving motor activity in 

the elderly are formed. 

Conclusions. The study found that motor activity in the elderly is low, however, the vast 

majority of respondents are willing to maintain their level of physical activity to maintain good health. 

Motivational factors that motivate older people to engage in physical activity in most cases due to the 

desire to keep their bodies healthy, a small proportion of respondents said that it is because of 

imitating famous people they have a desire to exercise. We found that physical activity should be 

planned, because in old age people should exercise only after a doctor's examination, and exercise 

should be dosed and help improve the overall condition of the body. A review of foreign experience 

in the systems of motor activity of the elderly. It is determined that a number of programs can be 

integrated into Ukrainian programs to support motor activity of the elderly. 

Keywords:physical activity, old age, health, exercise, mobility, aging, healthy lifestyle. 

ВИСНОВКИ 

1.Встановлено, що серед основних факторів, що спонукають людей похилого віку 

дотримуватися активного способу життя належать: внутрішньо-особистісні мотиви, 

міжособистісні мотиви, мотиви, що діють на рівні спільнот. Виявлено, що міські та сільські 

умови життя, по-різному впливають на тривалість життя населення. 

2.Найбільш популярними видами рухової активності для літніх чоловіків у віці 60 

років і старше стали прогулянкова ходьба, їзда на велосипеді, заняття бігом, катання на лижах, 

ковзанах, вправи на тренажерах і плавання. Жінки пенсійного віку також найбільшу перевагу 

віддають пішим прогулянкам, далі йдуть заняття плаванням, вправи на тренажерах і їзда на 

велосипеді. Лише 31,0 % задовольняє їх рівень рухової активності, проте майже вдвічі більше 

респондентів (60,0 %) зазначили про часткове задоволення рівнем рухової активності. 9,0 % 

зазначили про те, що рівень фізичної активності не відповідає їх вимогам.  

3. Визначена найбільш поширена мотивація щодо зміцнення здоров'я серед літніх 

людей яка є бажання зміцнити здоров’я (52,0 %), найменш важливим на думку обстежених є 

бажання рухатися (5,0 %). Також серед мотивів, які впливають на здійснення рухової 

діяльності людьми похилого віку є розвиток фізичних якостей, наслідування відомих людей, 

прагнення до емоційного розвантаження та відпочинку, підтримка фігури та постави.  

4. Було виявлено, що на виконання фізичних навантажень впливає стан здоров`я 

людей у похилому віці, найтяжчими фізичними навантаженнями для людей похилого віку є 

біг, підняття ваги, заняття силовими видами спорту. Хронічні хвороби мають 64,0%, які 

негативно впливають на фізичну активність. Серед них найбільшу кількість займають хвороби 

серцево-судинної системи. Досліджено, що жодного з обстежених не обмежує стан здоров`я 

щоб самостійно одягнутися та помитися. Звертаються за медичною допомогою відразу, якщо 

виникає нове захворювання або загострюється хронічне 62,0% осіб похилого віку.  

5. Відношення до фізичної активності у людей похилого віку також різне, оскільки, 

не всі вважають фізичний розвиток важливим, але медичні сестри проводячи санітарно-
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просвітню роботу можуть покрачувати рівень фізичної активності серед людей похилого віку. 

Так, ранковою пробіжкою займаються 14,67%, ранковою зарядкою займаються 21,33% 

обстежених, відвідують басейн 6,0%, відвідують спортивний зал 8,0%. 

Перелік публікацій здобувача за темою магістерської роботи 

1. ANASTASIIA KAHUKINA THE PHYSICAL ACTIVITY OF THE ELDERLY PEOPLE 

AND THE FACTORS AFFECTING IT. ROLE OF NURSES IN PROMOTING THE PHYSICAL 

ACTIVITY OF ELDERLY PEOPLE participated in the VII All Ukrainian Scientific and Practical 

Conference «Сurrent Trends in Young Scientists` Research» April 16, 2020 Zhytomyr 

2. Кагукіна Анастасія Фізична активність людей похилого віку і фактори, які впливають 

на неї. Всеукраїнська науково-методична інтернет-конференція «Актуальні проблеми 

методології вищої медичної (фармацевтичної) освіти: сучасні виклики та нові можливості» 15 

жовтня, 2020 рік, Черкаси 

3. Кагукіна Анастасія Максимівна Особливості фізичної активності у людей похилого 

вікуучасть у І Міжвузівській науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Актуальні питання підготовки та наукової діяльності магістрів галузі знань “Охорона 

здоров’я”» 23-25листопада 2020 року Житомир 

4. Kahukina А. FACTORS INFLUENCING PHYSICAL ACTIVITY OF THE ELDERLY 

PEOPLE For successful participation in 6 Regional Scientific Students'Internet-Conference 

"Building Professional Linguistic Competence of Future Specialists"Nov 27, 2020Zhytomyr 

5. Кагукіна Анастасія Максимівна Фізична активність людей похилого віку 

6. ХІ науково-практичній конференції з міжнародною участю «Вища освіта та практика 

в медсестринстві» 22-23 жовтня 2020 року   

7. Кагукіна А.М. Фізична ктивність людей похилого вікута фактори які впливають не неї 

роль медичної сестри 12 Міжнародний медичний конгрес молодих вчених, Тернопіль 2021 

8. Кагукіна А.М. Вплив хронічних захворювань на фізичну активність людей похилого 

віку,журнал «Магістр медсестринства» Житомир, 2021 
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АНОТАЦІЯ 

 

Карпюк В.В. Обґрунтування  заходів системи профілактики дитячого побутового траматизму 

на прикладі вінницької області. Житомирський медичний інститут Житомирського обласної 

ради. Спеціальність 229 «Громадське здоров’я». Галузь знань 22 «Охорона здоров'я». 

Подається на здобуття освітнього ступеня магістра громадського здоров’я 

Актуальність дослідження. На сучасному етапі, у період демографічної кризи і 

становлення майбутнього розвитку країни, необхідність покращення стану здоров’я дитячого 

населення є пріоритетним напрямом державної політики. Виявлення негативних тенденцій 

вимагає нагального і всебічного вивчення причин погіршення стану здоров’я дітей, 

дослідження шляхів впливу на ситуацію. При вирішенні цього завдання та з метою досягнення 

позитивних змін у майбутньому першочергової уваги потребують патологічні стани, які 

займають провідні місця в структурі захворюваності, інвалідизації та смертності дітей, вплив 

яких можна було б мінімізувати. До такої категорії належить дитячий травматизм, а серед його 

видів – побутовий, що в загальній структурі травм займає друге місце після і все частіше 

викликає занепокоєння в суспільстві за темпами поширення. Як позитив слід відмітити, що 

зазначена проблема знайшла своє відображення в цілому ряді правових документів різних 

відомств та інформаційних ресурсів, а з іншого боку - на сьогодні, на жаль, доводиться 

констатувати факт відсутності науково-дослідних робіт із профілактики побутового 

травматизму з позиції системного підходу, чого якраз і вимагає багатоаспектність і 

міждисциплінарність питання. 

Мета дослідження. Виходячи з вищесказаного, було визначено мету цієї роботи, суть 

якої полягає в обґрунтуванні системи заходів та  впровадженні удосконаленої моделі 

профілактики дитячого побутового травматизму. 

Матеріали та методи дослідження.  

Для досягнення мети використaно медико – соціологічне дослідження (aнкетувaння) зa 

допомогою спеціального розробленого опитувaльникa. 

Респонденти предстaвлені медичними сестрaми КНП «Вінницькa обласна дитяча 

клінічна лікaрня Вінницької обласної Рaди», КНП «Бaрськa центрaльнa рaйоннa лікарня» 

Бaрської районної рaди, КНП «Шaргородськa центрaльнa рaйоннa лікарня» Шaргородської 

районної рaди в зaгaльній кількості 160 респондентів. 

Використaнa офіційна стaтистичнa звітність зa період 2015-2019 рр. та 

результати влaсних досліджень і спостережень. 

Результати. За результатами дослідження виявлено, що побутові травми займають друге 

місце у структурі травматизму за поширенням серед дитячого населення. В структурі 

локалізацій травм перші чотири місця в Україні та Вінницькій області стійко займають: «Рани, 

поверхневі ушкодження та пошкодження судин», «Переломи кісток верхніх кінцівок», 

«Вивихи, розтягнення, деформація і травми зв’язок суглоба і прилеглих м’язів», «Переломи 

кісток нижніх кінцівок». Виявлені регіональні особливості в розподілі локалізацій травм серед 

дитячого населення, де вищі рангові місця порівняно з Україною належать термічним та 

хімічним опікам, токсичній дії речовин немедичного призначення, отруєнням ліками та 

біологічними речовинами, наслідкам проникнення стороннього тіла через природній отвір.  

На підставі отриманих результатів, було розроблено удосконалену модель 

профілактики побутового травматизму в дітей на регіональному рівні, в основу якої було 

запропоновано запровадити персоніфіковану технологію формування безпечної поведінки як 

складової культури здоров’я, що містить розвивальну, виховну, пізнавальну, оцінну та  

інноваційно-комунікативну складові і реалізується за мотиваційним, інформаційно-

праксеологічним етапами та контрольно-оцінним моніторингом. 

Ключові слова: травма, дитячий травматизм, статистика, профілактика, побутовий 

травматизм 
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SUMMARY 

Karpіuk V. V. "Justification of measures of the system of prevention of children's domestic tramatism 

on the example of Vinnitsa region" Zhytomyr Medical Institute of Zhytomyr Regional Council 

Relevance of research. At the present stage, during the demographic crisis and the formation 

of the future development of the country, the need to improve the health of children is a priority of 

public policy. Identifying negative trends requires urgent and comprehensive study of the causes of 

deteriorating health of children, the study of ways to influence the situation. In solving this problem 

and in order to achieve positive changes in the future, priority is given to pathological conditions that 

occupy leading positions in the structure of morbidity, disability and mortality of children, the impact 

of which could be minimized. This category includes children's injuries, and among its types - 

domestic, which in the overall structure of injuries ranks second  and increasingly causes concern in 

society in the rate of spread. On the positive side, this problem is reflected in a number of legal 

documents of various departments and information resources, and on the other hand - today, 

unfortunately, we have to state the lack of research on domestic injury prevention from the standpoint 

of a systematic approach, which requires a multifaceted and interdisciplinary issue. 

The aim of the study. Based on the above, the purpose of this work was determined, the 

essence of which is to justify the system of measures and the introduction of an improved model of 

prevention of child domestic injuries. 

Materials and methods of research. 

To achieve this goal, a medical and sociological survey (questionnaire) was used with the help 

of a specially developed questionnaire. 

Respondents were represented by nurses of the Vinnytsia Regional Children's Clinical 

Hospital of the Vinnytsia Regional Council, the Bar Central District Hospital of the Bar District 

Council, and the Shargorod Central Regional Hospital. 

Used official statistical reporting for the period 2015-2019 and results of own researches and 

observations. 

Results. The study found that domestic injuries are the second most common in the structure 

of trauma among children. In the structure of localization of injuries, the first four places in Ukraine 

and Vinnytsia region are consistently occupied by: "Wounds, superficial injuries and vascular 

damage", "Fractures of the upper extremities", "Dislocations, sprains, deformities and injuries of the 

joint and adjacent muscles" , "Fractures of the bones of the lower extremities." Regional peculiarities 

in the distribution of injuries among children are revealed, where higher ranks in comparison with 

Ukraine belong to thermal and chemical burns, toxic effects of non-medical substances, poisoning by 

drugs and biological substances, consequences of foreign body penetration through a natural hole. 

Based on the results, an improved model of prevention of domestic injuries in children at the 

regional level was developed, based on which it was proposed to introduce a personalized technology 

of safe behavior as a component of health culture, containing developmental, educational, cognitive, 

evaluative and innovative-communicative components. and is implemented by motivational, 

information-praxeological stages and control-evaluation monitoring. 

Conclusions. Thus, the prevention of domestic injuries, as one of the components of the 

culture of health of student youth, is a multicomponent system that provides a set of motivational-

personal, cognitive and activity components, and their implementation determines the concordance 

of medical and pedagogical principles and approaches related to common purpose. The organizational 

and managerial approach to the implementation of the basic principles of forming a healthy lifestyle 

in children has been improved, one of the elements of which is safe behavior based on leading 

systemic provisions - the necessary motivation, awareness, skills and compliance throughout life. 

Identified features of readiness to form the principles of safe behavior to prevent injuries 

among children on a comprehensive assessment of motivational-value, personal, cognitive and 

practical components of the process led to the identification of problematic issues, justifying ways to 

improve the situation. 

Keywords: injury, child injuries, statistics, prevention, domestic injuries 
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ВИСНОВКИ 

Комплексним дослідженням вирішено актуальне наукове завдання – обґрунтовано 

питання профілактики дитячого побутового травматизму, яке є комплексною, 

багатокомпонентною системою і базується  на принципах міждисциплінарного  і 

міжгалузевого підходу  органів влади, системи охорони здоров’я та інших зацікавлених сторін 

щодо формування здоров’язбережувального середовища.  

1.Систематизація та узагальнення вітчизняних і зарубіжних наукових джерел показала 

актуальність вивчення проблеми дитячого травматизму, зокрема побутового, недосконалість 

в сучасних умовах розвитку суспільства існуючої системи організації профілактики 

побутового травматизму, необхідність забезпечення інтеграції на міждисциплінарному рівні 

зусиль органів державної влади й громадськості, представників медичної та педагогічної 

спільнот, членів родини та самих дітей. 

2. На відміну від України, в області питома вага перших із перерахованих травм (“Рани, 

поверхневі ушкодження”) була вірогідно більшою (50,0±1,4% та 47,5±0,7% відповідно), тоді 

як відсоток других (“Переломи кісток верхніх кінцівок”) був статистично меншим (17,4±1,4% 

та 20,0±0,4% відповідно). На “Вивихи і травми суглобів” та “Переломи кісток нижніх 

кінцівок” припадала практично однакова частина випадків (11,1±1,1% та 12,6±1,4%; 6,9±0,8% 

та 6,6±0,4% відповідно). При розподілі шести інших місць виявлені особливості в розрізі 

області. Зокрема, наступні три з них належали: “Термічним та хімічним опікам” (5 місце), 

“Наслідкам проникнення стороннього тіла через природній отвір” (6), “Внутрішньочерепним 

травмам” (7), тоді як останні перебували на 5 місці по країні, а двом іншим одне за одним 

належали 6 та 7 місця.  

3. Рівень трaвмaтизму по Вінницькій облaстів порівняні з покaзникaми Укрaїни мaє 

тенденцію до зниження з 9994 випaдків в aбсолютних цифрaх у 2011 році (408,48 нa 10 000 

дитячого нaселення) до 7566 випaдків (311,94) у 2015 році. За 2015 рік із 13259 звернень 

побутові травми серед дітей становили 3502 випадки, тобто 26.4%. У  2016 році – 14583 

травмованих – з них – 3830 (26.2%) побутових травм. Протягом 2017 – 2019 років: 15533 –  

3889 (25%), 16757 – 3744 (22.3%), 17494 – 3345 (19.1%) відповідно. Отже, можна побачити 

певну тенденцію до зменшення кількості побутових травм серед дітей. 

4. В області доля уражень дитячого населення токсичною дією речовин немедичного 

призначення удвічі більша ніж по Україні (1,8±0,9% проти 0,9±0,2%), їм належить 8 місце 

проти 10-го відповідно. Дев’яте (“Інші та не уточнені наслідки дії зовнішніх чинників”) – 

розділяють обидві територіальні структури (1,1±0,2% та 1,2 ±0,3% відповідно по Україні та 

області). 
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АНОТАЦІЯ 

 

Клименко С.В. Обгрунтування системи заходів профілактики тютюнопаління серед підлітків. 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Магістерська робота на здобуття 

освітнього ступеня магістра громадського здоров’я за спеціальністю 229 «Громадське 

здоров’я», галузь 22 «Охорона здоров’я». Житомирський медичний інститут Житомирської 

обласної ради, Житомир, 2021. 

Актуальність теми: Вивчення проблеми підліткового тютюнопаління має певний 

науковий досвід, що сформувався в рамках психологічного, психофізіологічного, медичного, 

педагогічного, соціологічного наукового знання. Розв’язання цієї проблеми у предметному 

полі соціальної роботи ґрунтується на її міждисциплінарних можливостях. На сьогоднішній 

день окрім традиційних методів соціальної роботи з підлітковим тютюнопалінням 

(консультування, соціальної терапії, психосоціальної реабілітації) використовуються нові 

сучасні технології та інструментарії комунікативних соціальних практик, серед яких важливу 

роль відіграє соціальна реклама. Проте у працях науковців недостатньо висвітленні питання, 

що пов’язані з визначенням соціальної реклами як метода профілактики шкідливих звичок, 

зокрема тютюнопаління в підлітковому середовищі; не розроблено методик використання та 

впровадження соціального рекламного продукту в профілактичній роботі соціальних служб 

України. 

Отже, соціальна значущість визначеної проблеми, її недостатнє вивчення зумовили 

актуальність і вибір теми магістерського дослідження. 

Мета дослідження: обгрунтувати систему заходів профілактики підліткового 

тютюнопаління. 

Для досягнення мети і розв’язання поставлених завдань на різних етапах магістерського 

дослідження застосовувався комплекс загальнонаукових методів теоретичного та емпіричного 

дослідження, вибір та поєднання яких  

обумовлено змістом розглянутої проблеми.  

Основними загальнонауковими теоретичними методами були: аналіз і синтез; 

інтерпретація, систематизація та узагальнення даних емпіричних досліджень; порівняння при 

дослідженні зарубіжного та вітчизняного досвіду.  

Основними емпіричними методами у дослідженні були: контент-аналіз нормативних 

документів; анкетування, бесіда, опитування методом формалізованого інтерв’ювання, 

статистичні методи обробки експериментальних даних; тренінг як метод активного навчання 

в ході апробації експериментального авторського проекту. 

У роботі подані результати дослідження, яким є ставлення учнівської та студентської 

молоді до проблеми паління та його взаємозв’язку із здоров’ям. Інтегративний підхід до 

вивчення психологічних умов, що сприяють виникненню паління в підлітковому віці виявив 

ряд соціальних, і індивідуально- психологічних і поведінкових характеристик, за якими 

підлітки, що палять, відрізняються від однолітків, які не палять. Так, найбільше значення серед 

цих умов мають неблагополуччя в сімейному вихованні, взаєминах підлітка з однолітками, 

певні індивідуально-особистісні та поведінкові особливості конкретного підлітка, соціальне 

оточення і переживання ним стану емоційної напруженості, стресу. 

Підкреслено, що профілактика тютюнової залежності має здійснюватися в середніх, 

середньо-спеціальних і вищих навчальних закладах освіти. Крім того, детальне вивчення умов 

і чинників виникнення тютюнової залежності дає змогу розробити ефективні засоби 

профілактики цього захворювання та сформувати в молоді усвідомлене ставлення до цієї 

проблеми. Відтак розв’язання останньої залежить від наявності дієвих соціально-

психологічних засобів профілактики тютюнової залежності. 

Результати: за результатами експериментального дослідження щодо профілактики 

тютюнопаління серед підлітків, нами було визначено, що студенти мають високий рівень 
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схильності до тютюнопаління, 29% середній рівень та 28% низький рівень. Учні школи мають 

33% схильності до тютюнопаління, що є високим рівнем, 17% середній рівень та 50% низький. 

Після проведеної профілактичної роботи високий рівень схильності до тютюнопаління 

серед студентів зменшився на 13%, середній рівень становить 38% та низький рівень 42%. 

Серед учнів високий рівень зменшився до 15%, середній рівень становить 21% та низький 

рівень виріс до 61% із 50%. 

В процесі проведеного експерименту з профілактики тютюнопаління, були оцінені види 

профілактичної роботи, які дали найкращі результати. При. опитуванні підлітків- 60% 

респондентів відповіли, що лекції наркологів найбільше вплинули, розробка проектів про 

негативний вплив тютюнопаління- 30% та виховні години вплинули найменше – 10%, також 

відслідковується певна  закономірність в профілактичній роботі в тому, що профілактика 

повинна здійсьнюватись на всіх етапах формування та дорослішання підлітка.  

Висновки: в основі профілактики тютюнопаління серед підлітків має знаходитися 

особистісний підхід, за якого людина, залежно від ситуації, поперемінно виступає і суб’єктом, 

і особистістю, і індивідуальністю продуктивної поведінкової діяльності. Це актуалізує її 

внутрішні ресурси, спрямовує до самоорганізації, саморозвитку, самореалізації в житті, а 

відтак налаштовує до самопрофілактики від будь-яких шкідливих звичок в соціальному 

довкіллі. 

В цілому обізнаність та відношення до тютюнопаління опитаних респондентів середня. 

Більшість підлітків знають про шкоду куріння – 110 осіб дали ствердну відровідь зі 120 

опитаних. Для розуміння важливості початку профілактики тютюнопаління має значення вік 

підлітка в якому відбувається перша спроба паління. Хлопці відповіли в середньому - 11,4 

років, а дівчата - 12,7. 

Характерно і те, що у дівчат вік початку, і вік постійного куріння перекриваються. Таким 

чином, в 10-12 років необхідно займатися активною профілактикою куріння, тому що вже в 13 

років підлітки потребуватимуть ще й лікувальних заходів, спрямованих на купірування 

залежності від тютюну. 

Профілактику в цьому напрямку можна розділити на первинну і вторинну. 

Заходи первинної профілактики спрямовані на попередження бажання починати курити. Вони 

повинні проводитися з самого раннього віці, коли стереотипи мислення і поведінкові чинники 

тільки починають формуватися. Головний вплив на дитину мають школа і сім'я. Тут повинні 

прищеплюватися основи здорового способу життя, негативне ставлення до всіляких 

шкідливих залежностей (в тому числі і до тютюнопаління). 

Методи вторинної профілактики спрямовані на припинення паління серед підлітків.  

З урахуванням індивідуальних особливостей розробляються методи захисту від тиску 

авторитетних однолітків, проводяться групові тренінги. 

Ключові слова: тютюнопаління, підлітки, залежність, методи, профілактика, 

дослідження, шкідливі звички. 

SUMMARY 

Klymenko S.V. Substantiation of the system of tobacco smoking prevention measures among 

adolescents. Qualifying scientific paper manuscript copyright. 

Master of the robot on the way to the illumination step of the master of the community health 

for the specialty 229 «Gromadske health», 22 branch «Healthcare» MHEІ «Zhytomyr Medical 

Institute» of Zhytomyr Regional Council.  Zhytomyr, 2021. 

Actuality of research. The study of the problem of adolescent smoking has some scientific 

experience, formed within the framework of psychological, psychophysiological, medical, 

pedagogical, sociological scientific knowledge. The solution to this problem in the subject field of 

social work is based on its interdisciplinary capabilities. Today, in addition to traditional methods of 

social work with adolescent smoking (counseling, social therapy, psychosocial rehabilitation), new 

modern technologies and tools of communicative social practices are used, among which social 

advertising plays an important role. However, researchers have not covered enough issues related to 

the definition of social advertising as a method of prevention of bad habits, including smoking in 
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adolescence; methods of using and implementing a social advertising product in the preventive work 

of social services of Ukraine have not been developed. 

Thus, the social significance of a particular problem, its insufficient study led to the relevance 

and choice of the topic of master's research. 

The purpose of the study: to determine methods of prevention of adolescent smoking. 

To achieve the goal and solve the tasks at different stages of master's research, a set of general 

scientific methods of theoretical and empirical research was used, the choice and combination of 

which is determined by the content of the problem.  

The main general scientific theoretical methods were: analysis and synthesis; interpretation, 

systematization and generalization of empirical research data; comparison in the study of foreign and 

domestic experience.  

The main empirical methods in the study were: content analysis of regulations; 

questionnaires, interviews, surveys by the method of formalized interviewing, statistical methods of 

experimental data processing; training as a method of active learning during the approbation of an 

experimental author's project. 

 The paper presents the results of the study, which is the attitude of students to the problem of 

smoking and its relationship with health. An integrative approach to the study of psychological 

conditions that contribute to the emergence of smoking in adolescence has revealed a number of 

social, and individual psychological and behavioral characteristics that distinguish adolescents who 

smoke from peers who do not smoke. Thus, the most important among these conditions are troubles 

in family upbringing, adolescent relationships with peers, certain individual-personal and behavioral 

characteristics of a particular adolescent, social environment and his experience of emotional tension, 

stress. 

It is emphasized that the prevention of tobacco dependence should be carried out in secondary, 

secondary special and higher educational institutions. In addition, a detailed study of the conditions 

and factors of tobacco dependence allows to develop effective means of prevention of this disease 

and to form in young people a conscious attitude to this problem. Therefore, the solution of the latter 

depends on the availability of effective socio-psychological means of prevention of tobacco 

dependence. 

Results: According to the results of an experimental study on tobacco prevention among 

adolescents, we determined that students have a high level of propensity to smoke, 29% average and 

28% low. Pupils have a 33% propensity to smoke, which is high, 17% medium and 50% low. 

After the preventive work, the high level of propensity to smoke among students decreased by 

13%, the average level is 38% and the low level is 42%. Among students, the high level decreased to 

15%, the average level to 21% and the low level to 61% from 50%. 

Conclusions: Prevention of smoking among adolescents should be a personal approach, in 

which a person, depending on the situation, alternately acts as a subject, and personality, and 

individuality of productive action. It actualizes its internal resources, directs to self-organization, self-

development, self-realization in life, and thus adjusts to self-prevention from any bad habits in the 

social environment. 

Practical recommendations: 

1. Use the results of research in the preparation of students in higher education at the 

undergraduate stage and practicing social educators at the stage of postgraduate education. 

2. Introduce the methodology of the developed training session "Prevention of smoking among 

adolescents" in educational institutions among social workers to improve the level of knowledge on 

this issue. 

3. To increase the educational and professional level of social workers to participate in 

scientific and practical conferences and other scientific forums on the positive and negative impact 

of the Internet on children and tobacco prevention among adolescents. 

4. Conduct interviews with school teachers and inform children about the dangers to them 

when smoking. 
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5. Parents of pupils and students to get acquainted with programs on tobacco prevention among 

adolescents. In case of serious problems, consult a specialist. 

Keywords: smoking, adolescents, addiction, methods, prevention, research, bad habits. 

ВИСНОВКИ 

У магістерській роботі подано теоретичне узагальнення та вирішення науково-

практичного завдання актуальної теми: обгрунтування системи заходів профілактики 

тютюнопаління серед підлітків. 

Ми бачимо на прикладі інших країн, що заходи по боротьбі з тютюнопалінням є 

ефективними, виправдовують себе і дають позитивний результат. Можна з упевненістю 

сказати, що іншим країнам, які боротьбу з курінням почали не так давно є сенс працювати в 

даному напрямку і переймати досвід країн, хто боротьбу з курінням веде вже не один десяток 

років. Уряди низки країн почали  впроваджувати закони в боротьбі з тютюнопалінням. 

Експериментальною базою нашого дослідження стала Загальноосвітня школа I-III 

ступенів №6 ім. В.Г. Короленка, м. Житомира та студенти Житомирського кооперативного 

коледжу бізнесу і права Для цього нами було розроблено спеціальний опитувальник, який 

складався із 27 запитань з варіантами відповідей. Дане анкетування проходило в анонімній 

формі. 

Загальна кількість анкетованих підлітків - 120 осіб. Серед них: 50 дівчат та 70 хлопців, 

що становить 42% дівчат та 58% хлопців відповідно. 

В результаті аналізу отриманих даних до проведеної профілактичної роботи та після  

профілактики тютюнопаління серед підлітків, можна зробити висновок про ефективність 

проведених тренінгових занять як серед підлітків так і серед школярів. Високий рівень 

прихильності до тютюнопаління серед студентів та школярів значно зменшився.  

Якщо реалізувати методику розробленого тренінгового заняття «Профілактика 

тютюнопаління серед підлітків» з використанням анкетувань, бесід, комплексних занять, ігор 

та формувати знання про негативні наслідки тютюнопаління відповідно до віку дітей то згідно 

з результатами досліджень, рівень інформування про шкоду тютюнопаління у більшості 

підлітків значно підвищився. Більшість підлітків 55 респондентів (46%) з них 20 хлопців (17%) 

та 35 дівчат (29%) від всіх опитаних, визнають, що куріння шкодить курцеві, тоді як 

залишається ще досить високий показник 22 респонденти (18%) з них 6 хлопців (5%) та 16 

дівчат(13%) , які не знають про шкоду паління 

Проблема тютюнопаління в підлітковому середовищі є дуже актуальною. Згідно з 

опитуваннями, до 12 років першу сигарету викурює 30% школярів. Причиною початку куріння 

є особистісний вибір підлітка, який базується на синтезі цілого комплексу соціальних і 

психологічних умов. Підлітки, що палять і ті, що не палять по-різному оцінюють значимість 

спонукальних мотивів для початку куріння.  Головним мотивом початку куріння стало 

бажання придбати друзів, стати «своїм» у компанії однолітків або старших. 

Щоб профілактика тютюнопаління була ефективною, проводити її потрібно з найменших 

років. Так 59 респондентів (49%) відповіли, що профілактичну роботу потрібно починати ще 

з початкової школи у віці 6-8 років, саме тоді , коли дитина стає більш самостійною і 

з’являється нове коло знайомих, 43 підлітки (36%) від усієї вибірки надали перевагу саме 

початку підлітковому віку. На їх думку саме в цьому віці 10-12 років підлітки починають 

наслідувати референтних друзів, і тільки 18 підлітків (15%) вважають, що профілактику 

потрібно починати з 14-15 років, коли є усвідомлення, що паління несе шкоду. 

 Для досягнення найкращих результатів від профілактичної роботи з підлітками 

стосовно тютюнопаління, фахівцям дуже важливо показати, наскільки хороше життя без 

сигарет. Крім того в значній мірі проти цієї проблеми можуть допомогти заходи запроваджені 

державою з попередження тютюнопаління. Саме держава контролює ціни на сигарети, на 

законодавчому рівні заборонено продаж сигарет до 18 років, посилені штрафи за куріння в 

громадських місцях, заборона на рекламу тютюнових виробів. 

 Профілактика тютюнопаління серед підлітків повинна бути важливим предметом у 

будь якому закладі освіти. Так 60% респондентів відповіли, що лекції наркологів найбільше 
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вплинули, розробка проектів 30% та виховні години вплинули на – 10%.Вплив має 

здійснюватись враховуючи вікові особливості. Також профілактика не має носити 

загрозливого характеру, а лише доносити  правдиву інформацію, впливаючи і створюючи 

модель поведінки, в подальшому готуючи дітей до вибору здорового способу життя. 

 На підставі проведеного дослідження нами були розроблені практичні рекомендації. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Клиновська Н.М. Роль медичної сестри у профілактиці ранніх статевих стосунків у підлітків. 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Магістерська робота на здобуття 

освітнього ступеня магістра медсестринства за спеціальністю 223 «Медсестринство», галузь 

22 «Охорона здоров’я». Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради, 

Житомир, 2021. 

Актуальність теми дослідження. На теперішній час тема дослідження є надзвичайно 

актуальною внаслідок недостатнього сексуального виховання в навчальних закладах. Низький 

рівень знань про анатомічно-фізіологічні особливості власного тіла у підлітків, нерозуміння, 

що таке секс і які він несе наслідки та відповідальність створюють «сліпу пляму» у молоді. 

Профілактика ранніх статевих стосунків не є розмовою лише про секс, це насамперед знання 

про фізіологію власного тіла, яку необхідно пояснювати та викладати дітям та підліткам. Тема 

досить важка для розуміння соціуму, адже існуючий у нашій державі менталітет складно 

сприймає інформацію інтимного характеру. Актуальність тема набуває не лише у школі, але 

й у побуті в багатьох сім’ях, де батьки нехтують сексуальним вихованням власних дітей, адже 

тема сексу – це табу для обговорення з батьками, а має бути навпаки. Наукова новизна 

дослідження полягає у можливому вирішенні проблеми сексуального виховання щодо 

раннього початку статевого життя, пропаганди здорових сексуальних та сімейних відносин, 

удосконалення сімейної політики в Україні та створення робочих місць для медичних сестер 

не лише у сфері медицини, але і у сфері педагогіки та психології. Спектр теоретичних проблем 

щороку досягає актуальності, саме тому динаміка розвитку хвороб, що передаються статевим 

шляхом, спонукає Всесвітню організацію охорони здоров’я на трансформацію навчальних 

програм та заохочення країн до викладання нових курсів, надання більше інформації та 

соціальної реклами суспільству. 

Мета дослідження: обґрунтувати необхідність впровадження предмету сексуального 

виховання (репродуктивного здоров’я) в процес роботи медичної сестри як педагога та 

наставника. 

Завдання: 

1. провести огляд наукової літератури за темою дослідження; 

2. обґрунтувати необхідність включення додаткового предмету «Репродуктивне 

здоров’я» в навчальній програмі учнів старших класів та розробити його програму; 

3. довести можливість викладання зазначеної освітньої дисципліни особами з 

медичною освітою. 

Об’єктом дослідження є процес сексуального виховання підлітків. 

Предметом дослідження є обізнаність учнів та студентів про захворювання, що 

передаються статевим шляхом, анатомо-фізіологічні особливості тіла в частині сексуальних 

відносин, стан викладання освітніх дисциплін із зазначеними компонентами. 

Методи дослідження. Для досягнення мети було використано методи системного 

аналізу, медико-соціологічне дослідження (анкетування) серед учнів, студентів та педагогів. 

Дослідження проводилось у період 2020-2021 років на базах загальноосвітньої школи №33 м. 

Житомира, а також Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради. За 

допомогою спеціально розроблених анкет опитано 100 осіб (учні середніх та старших класів, 

педагоги та студенти). Опитування 54 учнів, 27 студентів та 19 педагогів було проведено за 

допомогою спеціально розроблених анкет з метою аналізу ситуації рівня сексуального 

виховання та необхідності впровадження нового предмету у навчальну програму.  

Результати. Здійснено узагальнення і визначено шляхи використання позитивного 

науково-практичного досвіду в системі статевого виховання учнів країн Євросоюзу з метою 

покращення стану і підвищення рівня статевої вихованості учнівської молоді України у 

сучасних умовах. Покращення сексуального виховання серед учнів підвищить якість 

соціального життя, самовпевненості, рівня знань щодо власного здоров’я, а також знизить 

кількість випадків підліткової вагітності. 
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Висновки. Проведеним дослідженням науково обґрунтовано та доведено доцільність 

впровадження предмету сексуального виховання серед учнів, що приведе до покращення 

знань про анатомо-фізіологічні особливості власного тіла, сексуального здоров’я, додання 

самовпевненості, зменшення кількості небажаних вагітностей та вагітностей у підлітковому 

віці. Одним із аспектів формування предмету у шкільній програмі є підбір педагога 

(викладача), котрий зможе правильно та без сорому викладати предмет сексуального 

виховання. Встановлено, що оптимальним кандидатом на роль викладача предмету 

сексуального виховання є медична сестра. 

Ключові слова: медична сестра, сексуальна освіта, сексуальне виховання, 

репродуктивне здоров’я, вікова психологія, педагогіка. 

SUMMARY 

Klynovska N. M. The role of the nurse in the prevention of early sexual intercourse in adolescents. 

Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. Master's thesis for the degree of master of 

nursing in specialty 223 "Nursing", branch 22 "Healthcare". MHEI Zhytomyr Medical Institute of the 

Zhytomyr Regional Council, Zhytomyr, 2021. 

Topically of research. At present, the research topic is extremely relevant due to insufficient 

sex education in educational institutions. The low level of knowledge about the anatomical and 

physiological features of one's own body in adolescents, the lack of understanding of what sex is and 

what its consequences and responsibilities are, create a "blind spot" in young people. Prevention of 

early sexual intercourse is not just about sex, it is first and foremost knowledge about the physiology 

of one's own body, which needs to be explained and taught to children and adolescents. The topic is 

quite difficult to understand society, because the existing mentality in our country is difficult to 

perceive information of an intimate nature. The topic is relevant not only at school, but also in 

everyday life in many families, where parents neglect the sexual upbringing of their own children, 

because the topic of sex is a taboo to discuss with parents, and vice versa. 

Aim of research: is to justify the need to introduce the subject of sexual education 

(reproductive health) in the process of the nurse's work as a teacher and mentor. 

Tasks: 

1. to review the scientific literature on the research topic; 

2. to substantiate the need to create an additional subject "Reproductive Health" in the curriculum of 

high school students; 

3. prove the need for sex education by a family nurse in schools and universities. 

The object of the study is the knowledge of students and young people of the Medical Institute about 

sexually transmitted diseases, anatomical and physiological features of the body in the field of sexual 

relations. 

Research methods: To achieve this goal, methods of systematic analysis, medical and 

sociological research (questionnaires) among pupils, students and teachers were used. 

The study was conducted in the period 2020-2021 on the basis of the secondary school №33 in 

Zhytomyr, as well as the Zhytomyr Medical Institute of the Zhytomyr Regional Council. 64 people 

(middle and high school students, teachers and students) were interviewed with the help of specially 

designed questionnaires. 

The state of scientific development of the problem: The range of theoretical issues becomes 

relevant every year, which is why the dynamics of sexually transmitted diseases are prompting the 

World Health Organization to transform curricula and encourage countries to teach new courses, 

provide more information and social advertising to society. 

The scientific novelty is the possible solution to the problem of sex education in early sexual 

life, promoting healthy sexual and family relationships, improving family policy in Ukraine and 

creating jobs for nurses not only in medicine but also in pedagogy and psychology. 

Results: The results of the study allowed to generalize and identify ways to use positive 

scientific and practical experience in the system of sexual education of students in the European 

Union in order to improve the situation and increase the level of sexual education of Ukrainian 

students in modern conditions. Improving sex education among students will increase the quality of 
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social life, self-confidence, the quality of knowledge about one's own health, as well as reduce the 

percentage of teenage pregnancies. 

Conclusions: The study scientifically substantiates and proves the feasibility of introducing 

the subject of sex education among students to improve knowledge about the anatomical and 

physiological features of their own body, sexual health, self-confidence, reducing the number of 

unwanted pregnancies and pregnancies in adolescence. One of the aspects of the formation of the 

subject in the school curriculum is the selection of a teacher who will be able to form statements 

correctly and without shame, to teach the subject of sex education. It is established that a teacher and 

a school institution on the subject of sexual education can be a nurse. 

Key words: nurse, sex education, sex education, reproductive health, age psychology, 

pedagogy. 

ВИСНОВКИ  

У ході виконання дослідження здійснено узагальнення і визначено шляхи 

використання позитивного науково-практичного досвіду в системі освіти учнів країн 

Євросоюзу з метою покращення стану і підвищення рівня  сексуального виховання учнівської 

молоді України у сучасних умовах.  

1. Встановлено за результатами огляду наукових джерел, що з огляду на наближення 

нашої країни до системи європейських цінностей в Україні назріла актуальність щодо 

включення сексуального виховання як додаткового предмету у шкільну навчальну програму, 

як уже здійснено в багатьох країнах. Наразі компоненти цього предмету інтегровані у 

предмети «Біологія людини» та «Основи здоров’я», що є недостатнім.  

2. Обґрунтовано за результатами проведеного анкетування серед учнів, студентів та 

педагогів необхідність отримання додаткових знань щодо репродуктивного здоров’я.  

3. Розроблено базову програму та підходи до викладання предмету «Сексуальне 

виховання» для учнів старших класів. Вона містить вісім принципів та одинадцять тем занять. 

4. Доведено, що особи з медичною освітою є оптимальними кандидатами на здійснення 

освітнього процесу щодо викладання дисципліни «Сексуальне здоров’я», так як володіють 

знаннями щодо анатомо-фізіологічних особливостей організму людини, обізнані з 

механізмами запобігання небажаній вагітності та способами профілактики захворювань, що 

передаються статевим шляхом. Серед опитаних студентів Житомирського медичного 

інституту 81,5% готові до викладання цього освітнього компоненту. 

Перелік публікацій здобувача за темою магістерської роботи: 

1. Клиновська Н.М. Роль медичної сестри у профілактиці ранніх статевих стосунків у 

підлітків / Н.М. Клиновська, С.М. Грищук// «The role of the nurse in the prevention of early sexual 

intercourse in adolescents» / 22-23 жовтня, м. Житомир, с. 252. 

2. Клиновська Н.М. The importance of teaching sexuality education among students / Н.М. 

Клиновська, С.М. Грищук // VIII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, 

магістрів, аспірантів "Current trends in young scientists' research» , 22 квітня 2021 року, м. 

Житомир, с.261. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

89 
 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

ЖИТОМИРСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису 

 

 

Козак Тетяна Петрівна 

 

                                     УДК: УДК 001.891:[159.9:[616.98:578.828-053.81]:614.4]] 

 

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА 

 

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФІЛАКТИКИ ВІЛ/СНІДУ СЕРЕД 

МОЛОДІ 

Спеціальність: 229 – Громадське здоров'я 

Галузь знань: 22 – Охорона здоров'я 

 

Подається на здобуття освітнього ступеня магістра Громадського здоров'я 

 

Магістерська робота містить результати власних досліджень. Використання 

ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідні 

джерела 

                                                                                                           Козак Т. П. 

Науковий керівник:                                             Самборська Наталя Миколаївна 

                                                                                         кандидат педагогічних наук 

                                                                                                

Житомир 2021 



 

90 
 

АНОТАЦІЯ 

 

Козак Т. П. Психологічні аспекти профілактики ВІЛ/СНІДу серед молоді. Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. Магістерська робота на здобуття освітнього ступеня 

магістра громадського здоров'я за спеціальністю 229 «Громадське здоров'я», галузь 22 

«Охорона здоров'я». Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради, 

Житомир, 2021. 

Актуальність дослідження. В Україні триває розповсюдження епідемії ВІЛ/СНІДу, 

що передусім стосується молоді. При цьому динаміка інфікування свідчить, що ураження 

вірусом поступово виходить за межі так званих уразливих груп і дедалі більше поширюється 

з-поміж загальної популяції. Це актуалізує потребу в осмисленні профілактики ВІЛ/СНІДу в 

молодіжному середовищі як складного соціального явища, що кидає виклик усталеним 

уявленням щодо інтервенцій у сфері здоров’я і підносить питання формування здорового 

способу життя до пріоритетів державної молодіжної політики.  

Епідемія Віл-інфекції, яка прийняла характер пандемії, в цей час являється важко 

керованим  медико-соціальним явищем. Ця проблема викликає тривогу і занепокоєння 

медиків, соціальних працівників, політичних діячів. Саме тому профілактика суспільно 

негативних явищ у молодіжному середовищі справа не лише держави, а й родини, в якій 

виховується дитина чи молода людина. Отже, профілактична робота має розпочинатися не в 

підлітковому віці, а у ранньому дитинстві. Тому актуальності набуває роль фахівця з 

громадського здоровя у просвітницькій роботі з батьками, обговорення з дітьми та підлітками 

ризиків для здоров’я, що можуть бути викликані через вживання наркотиків та асоціальну 

поведінку.   

Мета дослідження -  вивчення рівня обізнаності молоді, щодо чинників, що впливають 

на росповсюдження ВІЛ/СНІД – інфекції, а також роль фахівця громадського здоров’я в 

профілактиці означеної проблеми. 

Методи дослідження. У ході виконання роботи використано наступні методи 

наукового дослідження: 

1) бібліосемантичний - аналіз, співставлення, порівняння, узагальнення, систематизація 

наукової літератури для вивчення стану проблеми; 

2) медико-соціологічний метод - анкетування; 

3) абстрактно-логічний – для формулювання висновків дослідження та розробки 

структури третього розділу; 

4) системного аналізу та логічного узагальнення - для наукового обґрунтування 

обізнаності молоді щодо профілактики ВІЛ /СНІДу. 

Опитування було проведене за допомогою розробленої анкети, що складається з 29 

питань з метою збору інформації від респондентів. У дослідженні взяли участь 70 осіб. Було 

опитано 19 учнів 11 класу Житомирської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 20,  31 

здобувач освіти Житомирського медичного інституту та 20 студентів Державного 

університету «Житомирська політехніка».  Учасників опитування було розподілено на три 

вікові групи: до першої групи увійшли 19 учнів 11 класу Житомирської спеціалізованої школи 

І-ІІІ ступенів № 20 віком 15-16 років, 32 здобувача освіти Житомирського медичного інституту 

та Державного університету «Житомирська політехніка» сформували другу вікову групу 17-

18 років та 19 респондентів означених ЗВО увійшли до  групи 19-20 років. У відсотковому 

відношенні у нас вийшло 27% опитаних – 15-16 років, 46% опитаних – 17-18 років, 27% 

опитаних – 19-20 років.  

Для обробки результатів дослідження та перевірки достовірності висновків нами було 

застосовано статистичні та математичні методи. 

Результати. В межах дослідження було проаналізовано літературні джерела з обраної 

проблемі, на основі яких було визначено шляхі передачі та умови, що сприяють поширенню 

ВІЛ/СНІДу. 
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За результатами опитування було встановлено недостатній рівень поінформованісті 

серед молоді стосовно умов та шляхів передачі ВІЛ-інфекцї. Продемонстрували достатній 

рівень обізнаності стосовно данної проблематики  лише третина респондентів. Рівень знань 

респонентів відрізнявся залежно від вікових груп. Серед 70 респондентів найнижчі показники 

виявились у підлітків віком 15-16 років, а саме 47% правильних відповідей. Також не мала 

належних знань молодь 17-18 років, їх показник обізнаності стосовно ВІЛ /СНІДу складає  

65%. Серед молодих людей віком 19-20 років правильних відповідей було найбільше у 

процентному співвідношенні, а саме 71%, все одно можна констатувати, що практично 

половина осіб не мають належних знань, а отже не володіють профілактичними навичками, 

яки можуть запобігти росповсюдженню захворювання у молодіжному середовищі.  

Висновки. Плануючи та здійснюючи профілактичну роботу з попередження 

поширення ВІЛ інфекції та СНІДу у молодіжному середовищі, слід визначити, що ризикова 

поведінка значно підвищує ймовірність ВІЛ інфікування. Тому, під профілактикою 

ВІЛ/СНІДу слід розглядати навчання здоровому способу життя взагалі. Адже, формування та 

розвиток навичок, необхідних для збереження здоров'я, сприяє тому, що молода людина 

вчиться чинити опір зовнішнім впливам, що можуть мати негативні наслідки для неї. У тому 

ж числі й ВІЛ інфікування.  

Ключові слова: епідемія ВІЛ/СНІДу, молодіжне середовище, профілактичні заходи, 

джерелами інформації стосовно ВІЛ/СНІДу. 

SUMMARY 
Kozak T. P. Psychological aspects of HIV/AIDS prevention among young people. Qualifying 

scientific work on the rights of the manuscript. 

 Master's thesis for the degree of Master of Public Health in specialty 229 «Public Health», 

branch 22 «Health Care». Zhytomyr Medical Institute of the Zhytomyr Regional Council, Zhytomyr, 

2021. 

The topicality. The HIV/AIDS epidemic, which mainly affects young people, continues to 

spread in Ukraine. The dynamics of infection indicates that the virus is gradually going beyond the 

so-called vulnerable groups and is becoming more widespread among the general population. It 

highlights the need to understand HIV/ AIDS prevention among young people as a complex social 

phenomenon that challenges established perceptions of health interventions and raises the issue of 

healthy lifestyles to the priorities of public youth policy. 

The epidemic of HIV infection, which took the form of a pandemic, is currently a difficult-to-

manage medical and social phenomenon. This problem causes anxiety and concern to physicians, 

social workers, and politicians. That is why the prevention of socially negative phenomena in the 

youth environment is a matter not only of the state, but also of the family in which the child or young 

person is brought up. So, preventive work should not begin in adolescence, but in early childhood. 

Therefore, the role of a public health specialist becomes relevant in educating parents, discussing 

with children and adolescents the health risks that can be caused by drug use and antisocial behavior.  

The purpose of the article is to study the level of awareness of young people about the factors 

influencing the spread of HIV/AIDS – infection, as well as the role of public health specialists in the 

prevention of this problem. 

Research methods.  In the course of the work the following methods of scientific research 

were used: 

1) bibliosemantic – analysis, matching, comparison, generalization, systematization of 

scientific literature to study the state of the problem; 

2) medical and sociological method – questionnaire; 

3) abstract-logical – to formulate the conclusions of the study and develop the structure of the 

third section; 

4) systematic analysis and logical generalization – for scientific substantiation of youth 

awareness of HIV/AIDS prevention. 

The survey was conducted using a developed questionnaire consisting of 29 questions in order 

to collect information from respondents. The study involved 70 people. 19 students of 11th grade of 
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Zhytomyr specialized school of I-III degrees № 20, 31 students of Zhytomyr Medical Institute and 

20 students of the State University "Zhytomyr Polytechnic" were interviewed.  

The survey participants were divided into three age groups: the first group included 19 

students of 11th grade of Zhytomyr specialized school of I-III grades № 20 aged 15-16 years old, 32 

students of Zhytomyr Medical Institute and State University “Zhytomyr Polytechnic” formed the 

second age group of 17-18 years old and 19 respondents of the mentioned institutions of higher 

education  were included in the group of 19-20 years old.  

       In percentage terms, we got 27% of respondents – 15-16 years old, 46% of respondents – 17-18 

years old, 27% of respondents – 19-20 years old.  

We used statistical and mathematical methods to process the results of the study and verify 

the validity of the conclusions. 

Results. In the study we analyzed the literature on the selected problem, based on which the 

ways of transmission and conditions that contribute to the spread of HIV/ AIDS were identified. 

According to the results of the survey, there was an insufficient level of awareness among 

young people about the conditions and ways of HIV transmission. Only a third of respondents showed 

a sufficient level of awareness on this issue. The level of knowledge of the respondents differed 

depending on age groups. Among 70 respondents, the lowest rates were found in adolescents aged 

15-16 years old, namely 47% of the correct answers. Young people aged 17-18 years old also did not 

have adequate knowledge, and their HIV/ AIDS awareness rate is 65%. Among young people aged 

19-20 years old, the correct answers were the highest in percentage, namely 71%, but it can still be 

stated that almost half of people do not have the appropriate knowledge, and therefore do not have 

preventive skills that can prevent the spread of the disease among young people.  

Conclusions. When planning and carrying out preventive work against the spread of HIV and 

AIDS among young people, it should be determined that risky behavior significantly increases the 

likelihood of HIV infection. Therefore, HIV/AIDS prevention should include teaching a healthy 

lifestyle in general. After all, the formation and development of skills that are necessary for 

maintaining health contributes to the fact that a young person learns to resist external influences that 

can have negative consequences for him/her, including HIV infection. 

Key words: HIV / AIDS epidemic, youth environment, preventive measures, HIV / AIDS 

sources of information. 

ВИСНОВКИ 

1. За результатами аналізу наукової літератури встановлено, що однією з основних 

причін  поширення ВІЛ/СНІДу  є ризикова поведінка молодих людей, їх прагнення 

самоствердитись у колі однолітків. Тому інформаційні технології повинні стати основною 

складовою системи ведення інформації про здоровий спосіб життя, безпечний секс, вживання 

алкоголю та наркотиків, що забезпечить його достовірність, чіткість та оперативність.  

2. В результаті дослідження було з`ясовано, що головною причиною поширення ВІЛ-

інфекції в нашій країні є перш за все наркоманія. В процес ін'єкційного споживання 

наркотиків, на жаль,  втягується молодь, починаючи з 14-16 років. Крім того, за підсумками 

останніх років встановлено, що в цьому середовищі ВІЛ-інфекція інтенсивно поширюється 

статевим шляхом, чому сприяють нові стереотипи сексуальної поведінки молоді та високий 

рівень інфекцій, що передаються статевим шляхом. Зважаючи на відсутність вакцин, 

ефективних лікарських препаратів проведення профілактичних заходів серед цієї категорії 

осіб є дуже важливим і єдиним засобом на сьогоднішній день в попередженні поширення ВІЛ. 

У донесенні повної та якісної інформації з проблеми ВІЛ / СНІД можуть надати допомогу 

педагоги.  

3. Аналіз відповідей респондентів продемонстрував, що розподіл правильних 

відповідей різнився в залежності від вікової групи. Так, підлітки 15-16 років виявили самий 

низький рівень при відповідях на питання – 47%, молоді люди 17-18 років мають так само 

низький рівень знань стосовно досліджуваної проблеми – 65%. Достатній рівень 

поінформованості виявили респонденти найстаршої вікової групи – студенти 19-20 років, що 

склало 71% правильних відповідей. 
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4. Цікавим виявився той факт, що основними джерелами інформації стосовно 

ВІЛ/СНІДу в старших вікових групах є реклама та Інтернет, а підлітки 15-16 років дізнались 

про досліджувану проблему  переважно від батьків.  Тому, отримані результати переконливо 

доводять про необхідність впровадження інформаційних заходів стосовно профілактики 

ВІЛ/СНІДу усіма доступними засобами. З цією метою було розробленно інформаційну 

пам'ятку з профілактики ВІЛ / СНІД для молоді. 

Публікація результатів дослідження: 
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АНОТАЦІЯ 

 

Козловець Н. В. Обгрунтування сучасних підходів до профілактики цукрового діабету ІІ типу 

серед населення Житомирської області. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Магістерська робота на здобуття освітнього ступеня магістра громадського здоровяۥ за 

спеціальністю 228 «Громадське здоровяۥ», галузь 22 «Охорона здоров'я». КВНЗ 

«Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради, Житомир, 2021. 

 Актуальність дослідження.  Актуальність проблеми цукрового діабету зумовлена 

значною поширеністю захворювання. В Україні головною проблемою цукрового діабету є 

його пізня діагностика. На жаль, у багатьох випадках це захворювання діагностується на тому 

етапі, коли вже сформовані складні незворотні ускладнення. 

Мета дослідження. Вивчення ролі фахівця громадського здоровяۥ у ранньому виявленні 

та профілактиці цукрового діабету ІІ типу. 

 Методи дослідження. Для досягнення мети використано  медико-соціологічне  

дослідження (анкетування) 100 жителів м. Житомира за допомогою спеціального 

розробленого опитувальника. Контингент респондентів було сформовано т 

 Результати. Встановлено, що робоча гіпотеза, яка ґрунтується на припущенні, що 

існують не вивчені аспекти  в роботі фахівців громадського здоровяۥ щодо раннього виявлення 

цукрового діабету ІІ типу, які при їх досліджені та впровадженні в практику рекомендацій за 

результатами дослідження, дозволять суттєво покращити раннє виявлення і профілактику 

цукрового діабету ІІ типу підтверджена. 

Висновки. Провівши опитування серед респондентів, ми можемо побачити, що 

ситуація обізнаності цукрового діабету 2 типу в Україні є несприятливою.  В даний час 

актуальним є раннє виявлення людей сприятливих до розвитку цукрового діабету та 

запровадження найбільш оптимальних способів надання медичної допомоги. 

Ключові слова: цукровий діабет ІІ типу, раннє виявлення, профілактика.   

SUMMARY 

 Actuality of research. The urgency of the problem of diabetes is due to the high prevalence 

of the disease. In Ukraine, the main problem of diabetes is its late diagnosis. Unfortunately, in many 

cases, this disease is diagnosed at a stage when complex irreversible complications have already 

formed. 

The purpose Study of the role of the public health specialist in the early detection and 

prevention of type II diabetes. 

Methods of research. To achieve the goal we used medical and sociological research 

(questionnaire). We interviewed 100  of Zhytomyr region using a specially developed questionnaire. 

Contingent of  respondents was formed so, that were presented   

Results. It is established that the working hypothesis, which is based on the assumption that 

there are unexplored aspects in the work of public health professionals on early detection of type II 

diabetes, which in their study and implementation of recommendations based on research results, will 

significantly improve early detection and prevention of diabetes. type II diabetes is confirmed. 

Conclusions. Having conducted a survey among respondents, we can see that the situation of 

awareness of type 2 diabetes in Ukraine is unfavorable. At present, it is important to identify early 

people who are favorable for the development of diabetes and the introduction of the most optimal 

ways of providing medical care. 

Keywords: type II diabetes mellitus, early detection, prevention. 

 

 

ВИСНОВКИ 

Підібрано та проаналізовано літературні джерела відносно питання цукрового діабету 

другого типу. Встановлено, що дана проблема є актуальною. Згідно аналізу зарубіжної і 

вітчизняної літератури цукровий діабет другого типу не виникає раптово, тому стан 
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переддіабету продовжується на роки, рідко - десятиліття.  В зв'язку з цим виникає необхідність 

пошуку шляхів профілактики та удосконалення обізнаності людей стосовно цієї проблеми. 

Встановлено, що робоча гіпотеза, яка ґрунтується на припущенні, що існують не 

вивчені аспекти  в роботі фахівців громадського здоровяۥ щодо раннього виявлення цукрового 

діабету ІІ типу, які при їх досліджені та впровадженні в практику рекомендацій за 

результатами дослідження, дозволять суттєво покращити раннє виявлення і профілактику 

цукрового діабету ІІ типу підтверджена. 

Доведено, що надлишкова маса тіла, недостатня фізична активність, тютюнопаління, 

зловживання алкоголем, підвищений рівень тригліцеридів та/або низький рівень концентрації 

холестерину ЛПВЩ, високий АТ та інші супутні захворювання мають негативний вплив на 

розвиток ЦД 2 типу та є факторами ризику, що піддаються корекції за допомогою модифікації 

способу життя та призначення відповідної терапії. Постійний перегляд наявності факторів 

ризику у прикріпленого населення сприяє виявленню пацієнтів, які потребують більшої уваги 

для досягнення позитивних результатів та профілактики розвитку ЦД 2 типу і прогресування 

його ускладнень.Проведення масових профілактичних заходів щодо дотримання здорового 

способу життя та попередження факторів ризику ЦД 2 типу.  Обговорення пацієнтом 

важливості усунення факторів ризику під час кожного візиту є основою успішної 

профілактики.  

Провівши опитування серед респондентів, ми можемо побачити, що ситуація 

обізнаності цукрового діабету 2 типу в Житомирській області є несприятливою.  В даний час 

актуальним є раннє виявлення людей сприятливих до розвитку цукрового діабету та 

запровадження найбільш оптимальних способів надання медичної допомоги. 

Отримані результати дослідження підтвердили необхідність покращення фахівців 

галузі громадського здоров`я. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Кравчук Н.С. Фізична культура як визначальна складова здорового способу життя 

здобувачів вищої медичної освіти. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Магістерська робота на здобуття освітнього ступеня магістра медсестринства за 

спеціальністю 223 «Медсестринство», галузь 22 «Охорона здоров’я». Житомирський 

медичний інститут Житомирської обласної ради, Житомир, 2021. 

Актуальність дослідження. У сучасних умовах становлення та розвитку вищої освіти 

низка законодавчих, нормативно-правових актів, прийнятих в Україні, покликана сприяти 

швидкому й ефективному переосмисленню формування фізичної культури особистості 

шляхом розгляду її освітніх, виховних, розвивальних та оздоровчі функцій. У Конституції 

України, Національній доктрині розвитку освіти в Україні, Національній доктрині розвитку 

фізичної культури і спорту, Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фізичну 

культуру і спорт», а також у цільовій комплексній програмі «Фізичне виховання – здоров’я 

нації» та інших законодавчих актах, життя та здоров’я людини утверджуються як найвищі 

соціальні цінності, проголошується важливість залучення людини до фізичної культури, що 

зумовлено такими чинниками, як соціально-політична трансформація суспільства, політичні 

та економічні проблеми країни, глобальна екологічна криза, зростання рівня захворюваності 

громадян, зниження працездатності. Останнім часом в Україні відбулося значне відчуження 

фізичної культури від людини, від її індивідуальних мотивів і потреб, що зумовило пасивне 

ставлення суспільства до фізичного виховання та фізичної культури, які покликані сприяти 

формуванню фізично здорового, інтелектуального та культурного потенціалу нації, 

відродженню ідеалів українського суспільства, всебічному, гармонійному розвитку та 

вихованню активної життєвої позиції студентської молоді, оскільки в процесі навчання 

студенти сприймають та осмислюють явища фізичної культури, у них формується цілісний 

погляд на сучасний світ, синтезуються отримані знання у загальнокультурному просторі, 

відбувається формування загальнокультурної компетентності.  

Здійснюючі аналіз вітчизняних та зарубіжних наукових розвідок з окресленої проблеми 

встановлено наявність протирічь, між: реаліями організації освітнього простору закладів 

вищої медичної освіти та орієнтацією здобувачів на виховання фізичної культури особистості 

у процесі здобуття медичної освіти; важливістю формування у студентської молоді активного 

інтересу до фізично-тілесного і морально-духовного самовдосконалення та відсутністю 

відповідних здоров’язберігальних технологій, які враховували б індивідуальні особливості 

студентів у процесі здобуття медичної освіти. Названі протиріччя утворюють проблемне поле 

фізичного виховання у закладі вищої медичної освіти та свідчать про необхідність: 

комплексних наукових досліджень процесів фізичного виховання студентської молоді підчас 

здобуття медичної освіти. Отже, науковою проблемою нашого дослідження є формування 

фізичної культури як визначальної складової здорового способу життя здобувачів вищої 

медичної освіти 

Мета дослідження – науково обґрунтувати вплив фізичної культури та харчування на 

рівень навчальних досягнень та працездатність здобувачів медичної освіти.  

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети використано методи 

системного аналізу, логічного узагальнення та медико-соціологічне дослідження 

(анкетування) серед 160 респондентів із числа здобувачів від І до IV курсів. Дослідження 

проводилось в 2019 - 2020 році на базі відокремленого структурного підрозділу фахового 

коледжу Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради (ЖОР). 

Опитування проведено дистанційно за допомогою спеціально розробленої 

електронної анкети (використано інструмент «Google-Forms»), яка містила два кластера (20 

питань щодо особистісного фізичного розвитку, стану харчування здобувачів-медиків та 

формування у них мотивації, інтересів до занять фізичним вихованням). 
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Результати: В результаті проведеного соціологічного дослідження обґрунтовано та 

підтверджено вплив фізичної активності та харчової поведінки на навчальні досягнення та 

працездатність здобувачів медичної освіти.  

Також встановлено, що у студентів, під час систематичних занять з фізичного 

виховання виробляється певний стереотип режиму дня, спостерігається розвиток соціально 

орієнтованих установок і більш високий життєвий тонус. Вони більшою мірою 

комунікабельні, висловлюють готовність до співпраці, цінують суспільне визнання. Цієї 

категорії здобувачів медичної освіти більшою мірою притаманні відповідальність, почуття 

обов’язку, сумлінність, зібраність. Вони більш успішно взаємодіють у роботі, що вимагає 

систематичної напруги організму, їм легше дається ефективний самоконтроль. Все це вказує 

на грунтовний позитивний вплив регулярних фізичних навантажень у процесі занять на 

особистість студентів. 

Виявлено порушення в дотриманні норм енергетичної цінності харчового раціону 

здобувачів медичної освіти, а також зниження в якісному відношенні споживання харчових 

речовин. Тільки 23,1% мають достатній рівень харчування за калорійністю, який дорівнює 

2000 Ккал та відповідає енергетичним потребам молодого організму; 10,4% мають в своєму 

раціоні надлишкову енергетичну цінність продуктів та у 66,5% виявлена недостатня 

калорійність харчового раціону. Значний відсоток студентів (73,4%) віддають перевагу 

вживанню продуктів фаст-фуд, в раціоні переважає вуглеводна їжа та тваринні жири (53,8%)  

З'ясовано, що якість харчування істотно позначилася на показниках захворюваності в 

юнацькому віці. Більша половина студентів (59%) не визнає своїх хвороб і позитивно оцінює 

стан свого здоров’я, що суперечить реальним даним проходження студентами 

профілактичного медичного огляду, де хворими на хронічні захворювання різного ґенезу 

виявлено 138 осіб (79,8%), а практично здоровими лише 35 осіб (20,2%).  

Висновки. За результатами проведеного дослідження встановлено, що метою 

розвитку фізичної культури у закладі вищої медичної освіти повинно стати формування 

позитивного ставлення та виховання потреби й мотивації до систематичної рухової 

активності здобувачів медичної освіти, сприяння усвідомленню необхідності поліпшення 

свого фізичного стану, здоров’я та харчової поведінки, які є визначальними складниками для 

підвищення працездатності та успішності під час здобуття освіти. 

Ключові слова: фізичне виховання, культура здоров’я, студентська молодь, 

оздоровчі технології, фізкультурно-оздоровча діяльність, самооздоровлення, рухова 

активність, здоровий спосіб життя, позитивна мотивація, фізичні вправи, фізкультурна 

освіта, здоров’язбережувальні методики та технології, харчова поведінка. 

SUMMARY 

Kravchuk N.S. Physical culture as a defining component of a healthy lifestyle of higher 

medical education. Qualification scientific work on the rights of manuscript. Master's work on 

obtaining an educational master's degree in nursing specialty 223 "Nursing", branch 22 "Health 

care". Zhytomyr Medical Institut, Zhytomyr Regional Council, Zhytomyr, 2021. 

Relevance of the research. Today, successful higher education is possible only with a 

sufficiently high level of physical health. 

 Therefore, the formation of a healthy lifestyle (HLS), in particular physical activity (FA) 

and a positive attitude to physical culture and sports, is an important element of the organization of 

physical education (PE) of student youth, and one of the most pressing issues today. 

Physical culture (FC) is one of the components of a healthy lifestyle. It helps keep your body 

toned, increases a person's productivity throughout life. Exercise - be healthy. Motor activity (RA) 

prevents diseases of the musculoskeletal system, central nervous system, obesity, diseases of the 

cardiovascular system. 

Health is a state of complete harmonious development of the body in which all vital functions 

are performed. 

The purpose -  theoretically substantiate and determine the level of development of students 

and the impact of physical culture and nutrition on their success and efficiency. 
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Methods of research. To achieve this goal, methods of systematic analysis, logical 

generalization and medical and sociological research (questionnaire) were used among 160 

respondents from among applicants from I to IV courses. The study was conducted in 2019 - 2020 

on the basis of a separate structural unit of the professional college of the Zhytomyr Medical Institute 

of the Zhytomyr Regional Council (ZHOR). 

The survey was conducted remotely using a specially designed electronic questionnaire 

(using the tool "Google-Forms"), which contained two parts (20 targeted questions related to 

personal physical development, nutritional status of medical applicants and the formation of their 

motivation, interest in physical education ). 

Results. As a result of the sociological study substantiated and confirmed the negative 

impact on the success and efficiency of students, lack of FA, including physical education, failure 

to follow proper eating habits and ignorance of the basic principles of a healthy lifestyle in general.  

There is a tendency of compulsory attendance according to the schedule of practical classes 

on PV. Applicants, as practice shows, do not feel a lasting interest in physical education. Despite 

the negative attitude to physical education among applicants, 47.5% are engaged in physical culture, 

which is a positive indicator of motivation in most respondents. 26.3%. do not follow the basic rules 

of HLS. Most of the surveyed students have an average level of success, which is directly affected 

by the inertia of students to physical activity and poor nutrition. 60% of students emphasize that 

undoubtedly poor and irrational nutrition affects academic performance, but there is a positive trend 

among 85.6% of students who expressed a desire to improve the quality of their food and rationalize 

it.  

Conclusions. The study substantiates the feasibility in the educational process for the 

training of future physicians available, in the educational program of the discipline of physical 

culture, which directly affects the quality of success and performance during education. Physical 

education in a higher education institution (HEI) as a discipline requires new approaches to the 

organization of classes, content and reform of forms of education in sports, taking into account the 

individual wishes of applicants for classes. The main purpose of physical education in free economic 

education should be the formation of a positive attitude and education of needs and motivation for 

systematic physical activity of students, promoting awareness of the need to improve their physical 

condition, health and eating behavior, which are key to improving performance and success. 

education. 

Problematic issues have been studied and practical recommendations have been developed 

to eliminate the reduction of working capacity and success of applicants during education. 

Keywords: physical education, health culture, student youth, health technologies, physical 

culture and health activities, self-healing, physical activity, healthy lifestyle, positive motivation, 

physical exercises, physical education, health-preserving methods and technologies, food behavior. 

ВИСНОВКИ 

У проведеному науковому дослідженні наведено теоретичне узагальнення і практичне 

розв’язання наукової проблеми формування фізичної культури як визначальної складової 

здорового способу життя здобувачів вищої медичної освіти Отримані результати засвідчують, 

що методологія наукового пошуку є ефективною, гіпотеза підтверджена, визначені завдання 

реалізовано, мети досягнуто. Здійснене дослідження дає можливість сформулювати такі 

висновки: 

1.Систематизація та узагальнення даних закордонної та вітчизняної педагогічної, 

психологічної та спеціальної спортивної наукової літератури надали змогу висвітлити, основні 

теоретичні засади формування фізичної культури, раціоналізації харчування як компоненту 

формування здорового способу життя у здобувачів медичної освіти, окреслено основні 

здоров’язбережувальні технології, які застосовуються в освітньому процесі, обґрунтовано 

сучасні тенденцій розвитку фізичної культури та проведено аналіз стану здоров’я студентської 

молоді в Україні та закордоном. Окрім цього, виокремлено роль харчування та його вплив на 

успішність здобувачів під час навчання та визначено шляхи  оптимізації процесу підвищення 

працездатності та успішності серед здобувачів. 
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2. Аналіз підходів до формування фізичної культури поміж здобувачів медичної освіти 

надав змогу визначити як концептуальну основу фізичного виховання створення 

розвивального (оздоровчого) середовища фізичного виховання у закладах вищої медичної 

освіти, що формує свідоме ставлення студентів до здоров’я як до цінності, прищеплює звички 

здорового способу життя, прагнення до фізичної досконалості та спортивного іміджу ділової 

людини. Таке середовище створюється зокрема шляхом використання засобів фізичного 

виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивномасової роботи. Для досягнення цієї мети в 

умовах закладу вищої медичної освіти необхідно забезпечити: комплексний підхід до 

гармонійного формування всіх складових здоров’я людини; удосконалення фізичної та 

психологічної підготовки до активного життя і професійної діяльності на принципах, що 

забезпечують оздоровчу спрямованість та врахування індивідуальних особливостей; 

використання різноманітних форм рухової активності та засобів фізичного удосконалення. 

Виконання зазначених завдань сприятиме досягненню істотного зниження захворюваності 

молоді, підвищенню рівня профілактичної роботи, стимулюванню у студентської молоді 

прагнення до здорового способу життя, зменшенню поширення шкідливих звичок, розвитку 

моральновольової підготовленості та реалізації творчого потенціалу особистості студента. 

Упровадження визначених концептуальних основ є практичною трансформацією 

національної системи фізичного виховання студентської молоді відповідно до вимог 

загальноєвропейських стандартів та принципів гуманістичного змісту вищої освіти. 

3. За результатами медико-соціологічного опитування здобувачів медичної освіти, 

підкреслено, що відсутність фізичної активності та раціоналізованого режиму та якості 

харчування безпосередньо впливає на рівень успішності здобувача освіти та їх працездатність 

під час навчання у закладі вищої  медичної освіти. Також встановлено, що харчування є 

винятковим компонентом ЗСЖ, який відіграє важливу роль у забезпеченні підвищення якості 

належного функціонування організму та є невіддільною умовою для досягнення високої 

працездатності.  

4. Встановлено вплив фізичної культури та харчування на рівень навчальних досягнень 

та працездатність здобувачів медичної освіти. У процесі дослідження визначено та 

акцентовано увагу на необхідності підвищення рівня мотивації здобувачів медичної освіти до 

рухової активності та корекції їх харчової поведінки. Розроблено практичні рекомендації для 

здобувачів медичної освіти щодо раціонального харчування та фізичної активності під час 

реалізації освітнього процесу. 
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AНОТAЦIЯ 

 

Кузьмeнко C.М.  Вплив iндивiдуaльних оcобливоcтeй повeдiнки нa формувaння здорового 

cпоcобу життя ceрeд оciб з рiзними оcвiтнiми рiвнями. Квaлiфiкaцiйнa нaуковa прaця нa 

прaвaх рукопиcу. Мaгicтeрcькa роботa нa здобуття оcвiтнього cтупeня мaгicтрa громaдcького 

здоров’я зa cпeцiaльнicтю 229 «Громaдcькe здоров’я», гaлузь 22 «Охоронa здоров’я». 

Житомирcький мeдичний iнcтитут Житомирcької облacної рaди, Житомир, 2021. 

Aктуaльнicть доcлiджeння. Cьогоднi питaння збeрeжeння здоров’я  є  

aктуaльним тa зумовлeнe фaкторaми, якi cпричиняють нaгaльну потрeбу у формувaннi 

здорового cпоcобу життя (ЗCЖ) cтудeнтiв. Aджe оcновним чинником збeрeжeння тa 

покрaщeння cтaну здоров’я є дотримaння принципiв здорового cпоcобу життя. Питaння 

здоров’язбeрeжeння є прiоритeтним для кожної оcобиcтоcтi, оcкiльки визнaчaє 

прaцeздaтнicть, уcпiшнicть i зaбeзпeчує гaрмонiйний розвиток cтудeнтa.  

Здоров’я розглядaєтьcя як cтaн повного гaрмонiйного розвитку оргaнiзму при якому 

виконуютьcя вci життєво-вaжливi функцiї. В Укрaїнi питaння формувaння здорового cпоcобу 

життя cтудeнтcької молодi тa нaцiї в цiлому нa cучacному eтaпi нaбувaє aктуaльноcтi з точки 

зору cфeри громaдcького здоров’я. 

Мeтa доcлiджeння – проaнaлiзувaти iндивiдуaльнi оcобливоcтi повeдiнки тa нaуково 

обґрунтувaти формувaння у cтудeнтiв-мeдикiв нaвичок здорового cпоcобу життя у процeci 

здобуття рiзних оcвiтнiх рiвнiв. 

Мeтоди доcлiджeння. Для доcягнeння поcтaвлeної мeти викориcтaно мeтоди 

cиcтeмного aнaлiзу, логiчного узaгaльнeння, мeтоди мaтeмaтичної i cтaтиcтичної обробки тa 

мeдико-cоцiологiчнe доcлiджeння (aнкeтувaння) ceрeд 150 рecпондeнтiв iз чиcлa cтудeнтiв 

рiзних оcвiтнiх рiвнiв: фaховий молодший бaкaлaвр, бaкaлaвр, мaгicтр. Доcлiджeння 

проводилоcь в 2019 - 2021 роцi нa бaзi Житомирcького мeдичного iнcтитуту Житомирcької 

облacної рaди (ЖОР) тa його вiдокрeмлeного cтруктурного пiдроздiлу фaхового колeджу. 

Опитувaння провeдeно диcтaнцiйно зa допомогою cпeцiaльно розроблeної eлeктронної 

aнкeти (викориcтaно iнcтрумeнт «Google-Forms»), якa cклaдaлacь з двох чacтин (43 цiльовi 

зaпитaння) з мeтою нaукового обґрунтувaння формувaння у cтудeнтiв зaгaльноприйнятих 

нaвичок здорового cпоcобу життя пiд чac здобуття оcвiти в зaклaдi вищої мeдичному оcвiти 

(ЗВМО). 

 Рeзультaти. Провeдeнe cоцiологiчнe доcлiджeння ceрeд cтудeнтiв мeдичного 

iнcтитуту дeмонcтрує, що лишe 21,3% cиcтeмaтично дотримуютьcя здорового cпоcобу життя 

тa оcновним мотивом його вeдeння cтудeнтaми є бaжaння бути здоровим тa cильним – 33,3 

%. Прiоритeтною життєвою цiннicтю, якa зaймaє чiльнe мicцe у життi cтудeнтiв –  цe ciм’я 

(37,3%), 30% зaзнaчили, що прiоритeтною цiннicтю є їх здоров’я; трeтю позицiю зaймaє 

cвободa (18 %), що проявляєтьcя caмоcтiйнicтю тa нeзaлeжнicтю. 

 Кожнa людинa є вiдповiдaльною зa збeрeжeння оcобиcтого здоров’я, однaк лишe 

13,3% cтудeнтiв нaголоcили, що мaють мaкcимaльний рiвeнь вiдповiдaльноcтi – «5». Дaнa 

тeндeнцiя вiдобрaжaєтьcя й в оцiнцi cтудeнтaми влacного cтaну здоров’я, який у бiльшоcтi з 

них є «зaдовiльним» - 65,3%. Cлiд aкцeнтувaти увaгу, що нa збeрeжeння здоров’я впливaють 

рiзновeкторнi чинники, нa думку cтудeнтcтвa нaйвaгомiшим iз них є дотримaння оcновних 

принципiв тa прaвил ЗCЖ – 68%. 

 65,3% оцiнили cвiй рiвeнь обiзнaноcтi щодо оcновних питaнь ЗCЖ як «ceрeднiй» тa 

68,7% обiзнaнi й мaють нeобхiднi знaння щодо оcновних компонeнтiв ЗCЖ. 

 Cлiд cфокуcувaти увaгу, що лишe 13,3% дотримуютьcя прaвильного розпорядку дня, 

a 35,4% cтудeнтiв мaють шкiдливi звички, якi можуть зaшкодити їх здоров’ю, врaховуючи, що 

48,7% мaють нeгaтивнe cтaвлeння до пaлiння, 56,7% cтудeнтiв, тобто бiльшe половини 

вiдмiтили про нeйтрaльнe вiдношeння щодо вживaння aлкогольних нaпоїв. Позитивним 

рeзультaтом є тe, що cтудeнти нeгaтивно вiдноcятьcя до вживaння рiзномaнiтних нaркотичних 

рeчовин, цe мaйжe вci опитaнi cтудeнти – 96,9%. Причому 32% рecпондeнтiв, ввaжaють, що 

cтудeнти вдaютьcя до шкiдливих звичок чeрeз оcобиcтi проблeми. Для подолaння нeгaтивних 
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явищ ceрeд молодi, нeобхiдно проводити бeciди, лeкцiї, пeрeгляд фiльмiв (62,7%), 

оргaнiзовувaти cпортивнi змaгaння, тeмaтичнi виcтaвки, конкурcи, флeш-моби (52,7%), 

оргaнiзовувaти cоцiaльно-пeдaгогiчнi тa проcвiтницькi трeнiнги (42,7%).  

 Позитивним є тe, що бiльшe половини опитaних – 56,7% cтудeнтiв нaмaгaютьcя 

дотримувaтиcь рeжимноcтi тa повноцiнноcтi хaрчувaння. Зa cтвeрджeнням бiльшоcтi 

рecпондeнтiв однiєю з головних причин нeрaцiонaльного хaрчувaння є нecтaчa чacу – 54%.

 90% з опитaних ввaжaють, що cиcтeмaтично оргaнiзовaнa руховa aктивнicть 

потрiбнa для вeдeння ЗCЖ, однaк лишe 28% cиcтeмaтично зaймaютьcя фiзичними 

нaвaнтaжeннями. Вaжливо, що 2,7 % оцiнили cвiй фiзичний cтaн i розвиток як «низький», a 

72,6 % оцiнили як «ceрeднiй» тa лишe близько 20,7% оцiнили як «виcокий». 

 Здоров’язбeрeжeння оcвiти є вaжливим acпeктом ЗCЖ, тому 66,7% ввaжaють зa 

нeобхiднe нaповнeння оcвiти здоров’язбeрeжувaльною cклaдовою, a 50% ввaжaють, що 

ceрeдовищe iнcтитуту є чacтково cприятливим для здоров’язбeрeжeння. Лишe 35,3% 

cтудeнтiв поcтiйно (кожного дня) живуть доcтaтньо повноцiнним життям. 

SUMMARY 

Kuzmenko S. M. The influence of individual behavioral peculiarities on the formation of a healthy 

lifestyle among people with different educational levels. Qualifying scientific work on the rights of 

the manuscript. Thesis for obtaining the degree of Master of Public Health in the specialty 229 

"Public Health", branch 22 "Healthcare". Zhytomyr Medical Institute of Zhytomyr Regional 

Council, Zhytomyr, 2021. 

Relevance of research. Currently, the issues of healthcare are becoming more urgent and 

relevant due to certain factors that cause a burning need for a students’ healthy lifestyle (HLS) 

development. Therefore, the main factor in maintaining and improving health is adherence to the 

principles of a healthy lifestyle. The problem of health and its preservation is a priority for each 

individual, as it determines the ability to work, successfulness and ensures the harmonious 

development of an individual. 

Health is considered as a state of complete harmonious development of an organism in which 

all vital functions are performed normally. In Ukraine, the issue of forming a healthy lifestyle of 

student youth and the nation as a whole is becoming relevant at the present stage in terms of public 

health. 

Aim of research is to analyze individual features of behavior and scientifically substantiate 

the formation of medical students' skills of a healthy lifestyle in the process of obtaining different 

educational levels. 

Research methods. Thus, in order to achieve the goal set, methods of system analysis, logical 

generalization, mathematical and statistical processing as well as medical-sociological research 

(questionnaire/survey) were used; 150 respondents were selected from among students of different 

educational levels: professional junior bachelor, bachelor, master. The research was conducted 

during 2019 – 2021 a.y. on the basis of Zhytomyr Medical Institute of Zhytomyr Regional Council 

(ZRC) and its separate structural unit of the vocational college. The survey was conducted remotely 

using a specially designed electronic questionnaire (using the "Google-Forms" tool), which 

consisted of two parts (43 targeted questions) in order to scientifically substantiate the formation of 

students' healthy lifestyle skills in higher medical educational institutions (HMEI). 

 Results. A sociological survey conducted among medical students shows that only 21.3% 

of respondents systematically follow a healthy lifestyle and the chief motive is the desire to be (and 

look) healthy and strong - 33.3%. The priority value of life, which occupies a prominent place in 

the lives of students implies the family (37.3%); 30% marked their health as the priority; the third 

position is occupied by freedom (18%), which is manifested by independence and autonomy. 

 Every individual is responsible for maintaining his/her personal health, but only 13.3% of 

students stated that they have the maximum level of responsibility - "5" (according to the offered 

scale). This trend is reflected in the assessment of students' own health, which in most of them is 

identified as "satisfactory" - 65.3%. It should be emphasized that the preservation of health is 



 

106 
 

influenced by various factors, according to students, the most important of them is compliance with 

the basic principles and rules of HLS - 68%. 

 65.3% rated their level of awareness of the main issues of HLS as "average" and 68.7% 

are aware and have the necessary knowledge about its main components. 

 It should be noted that only 13.3% of participants follow a proper daily routine, and 35.4% of 

them have bad habits that can harm their health, given that 48.7% have a negative attitude towards 

smoking; 56.7% of respondents expressed neutral attitude towards alcohol consumption. The positive 

result is that students have a negative attitude to the use of various drugs - 96.9% of surveyed. 

Moreover, 32% of respondents believe that students resort to bad habits because of personal issues 

and real-life problems. To overcome the negative phenomena among young people, it is obligatory 

to motivate them by conducting events, which imply talks, lectures, watching movies (62.7%), as 

well as to organize sports competitions, thematic exhibitions, flash mobs (52.7%); organizing socio-

pedagogical and educational trainings could also contribute to the improvement of HLS (42, 7%). 

 On the positive side, more than half of the respondents (56.7%) try to adhere to a regular 

and complete diet. According to the majority of survey participants, one of the main reasons for 

malnutrition is lack of time (54%). 90% of respondents believe that systematically organized 

physical activity is a prerequisite for HLS, however, only 28% are systematically engaged in 

physical activity. Moreover, 2.7% of participants rated their physical condition and development as 

“low”, 72.6% chose the “average” option and only about 20.7% rated it as “high”. 

 Health education is an important aspect of HLS, so 66.7% believe that it is necessary to 

fill education with a health component, and 50% believe that the environment of the institute is 

partially favorable for maintaining health. Only 35.3% of students consider their life ”full” (one that 

includes all activity- and social interaction based components) on a daily basis. 

Conclusions. Generalization and structuring of data from the scientific literature provided an 

opportunity to highlight and analyze the theoretical foundations of the formation of students’ HLS. 

Modern health-preserving technologies and their role in the educational process are determined, the 

influence of individual features of behavior on the formation of students' lifestyle as well as the role 

of frustrating behavior are clarified. It has been identified that a healthy lifestyle is a model of 

systematic behavior of an individual, which is aimed at forming, strengthening and maintaining one's 

own health by consolidating the right skills in one's daily life. 

Our research has identified a connection between HLS and educational level of an individual. 

Thus, students with a higher level of education have more substantial knowledge on the issued topic 

and, accordingly, try to follow the established rules. Most of the students of the "professional junior 

bachelor" degree have a fragmentary knowledge of health education. This is reflected in the formation 

of their lifestyle during the acquisition of educational level, which differs significantly from the HLS 

model. According to the results of medical and sociological surveys of students, it is clear that the 

lack of knowledge about HLS and the impact of individual behavior on the student contribute to their 

failure to maintain a healthy lifestyle during educational process. 

 It was found that a special place and responsibility in health activities is given to the 

educational system, which should exploit the opportunities and available tools and means in order to 

make the educational process healthier. Therefore, the main factors in shaping the values of healthcare 

are the educational environment and the motivation of students to choose HLS. 

  The formation of HLS skills in medical students in the process of obtaining different 

educational levels in order to motivate and increase their interest in leading HLS scientifically 

substantiated. It is determined that in order to maintain and strengthen the health of each student and 

to form in them a proper attitude to HLS it is necessary to encourage and motivate them. 

  Key words: students, motivation, education, educational levels, lifestyle, healthy 

lifestyle, physical activity, bad habits, illness, nutrition, hygiene, health environment. 
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ВИCНОВКИ 

 Вiдповiдно до рeзультaтiв провeдeного доcлiджeння ми робимо нacтупнi виcновки, 

якi cконцeнтрувaлиcя нa нaуковому обґрунтувaннi формувaння у cтудeнтiв-мeдикiв нaвичок 

ЗCЖ у процeci здобуття рiзних оcвiтнiх рiвнiв. Узaгaльнeнi рeзультaти пiдтвeрдили, що 

вiдcутнicть прaвильно оргaнiзовaного cпоcобу життя пiд чac здобуття оcвiти тa нeвмiння 

рeaлiзувaти нaвички ЗCЖ cтудeнтcтвом нeгaтивно вiдобрaжaєтьcя нa їх здоров’ї тa нaвчaннi. 

Нa пiдcтaвi отримaних нaуково-обґрунтовaних дaних, зроблeно нacтупнi виcновки:  

- Узaгaльнeння тa cтруктуризaцiя  дaних нaукової лiтeрaтури нaдaли  

можливicть виcвiтлити тa проaнaлiзувaти тeорeтичнi оcнови формувaння ЗCЖ у cтудeнтiв. 

Визнaчeно cучacнi здоров’язбeрeжувaльнi тeхнологiї тa їх роль в оcвiтньому процeci, 

з’яcовaно вплив iндивiдуaльних оcобливоcтeй повeдiнки нa формувaння cпоcобу життя 

cтудeнтiв, роль фруcтрaцiйної повeдiнки. Окрiм вищeзaзнaчeного, проaнaлiзовaно критeрiї 

(принципи, нaпрямки, cтрaтeгiї) тa виокрeмлeно роль компонeнтiв у формувaннi ЗCЖ. 

Оcновнa увaгу булa придiлeно фiзичнiй aктивноcтi, хaрчувaнню, шкiдливим звичкaм, котрi 

впливaють нa cтудeнтiв нa вибiр cтилю cпоcобу життя пiд чac здобуття рiзних оcвiтнiх рiвнiв.  

- Визнaчeно, що здоров’я – є нaдзвичaйно cклaдним i бaгaтовeкторним  

поняттям, якe пeрeдбaчaє повнe фiзичнe, cоцiaльнe, пcихiчнe й духовнe блaгополуччя, однaк 

зaлeжить вiд бaгaтьох фaкторiв, якi об’єднують в однe iнтeгрaльнe поняття – здоровий cпоciб 

життя. Довeдeно, що нa збeрeжeння здоров’я бeзпоceрeдньо впливaють рiзновeкторнi 

чинники, нa думку cтудeнтcтвa нaйвaжливiшим є дотримaння оcновних принципiв тa прaвил 

ЗCЖ – 68%. Кожнa людинa є вiдповiдaльною зa збeрeжeння оcобиcтого здоров’я, однaк лишe 

13,3% cтудeнтiв нaголоcили, що мaють мaкcимaльний рiвeнь вiдповiдaльноcтi – «5». Дaнa 

тeндeнцiя вiдобрaжaєтьcя в оцiнцi cтудeнтaми й влacного cтaну здоров’я, який є у бiльшоcтi 

з них «зaдовiльним» - 65,3%. 

- З’яcовaно, що здоровий cпоciб життя – є взiрцeм cиcтeмaтичної  

повeдiнки оcобиcтоcтi, котрa нaпрaвлeнa нa формувaння, змiцнeння й збeрeжeння влacного 

здоров’я зa допомогою зaкрiплeння нeю в повcякдeнному життi нaвичок ЗCЖ. Ми ввaжaємо, 

що caмe цe твeрджeння ЗCЖ, чiтко пeрeдбaчaє виконaння рeкомeндaцiй ВООЗ. 

- Чiтко визнaчeнa eтaпнicть провeдeного доcлiджeння, якe cклaдaлоcя з  

трьох поcлiдовних тa логiчних eтaпiв, витримaнa cтруктуризaцiя мaгicтeрcької роботи 

вiдповiдно до зaтвeрджeного положeння тa зacтоcовaнi eмпiричнi тa тeорeтичнi мeтоди 

нaукового доcлiджeння, якi зaбeзпeчили рeпрeзeнтaтивнicть рeзультaтiв. Зacтоcовaно 

прогрaмнe зaбeзпeчeння для опитувaння у виглядi Google Forms. Тaкож нa другому eтaпi 

доcлiджeння був провeдeний aнaлiз aнкeтних дaних, опрaцьовaнi рeзультaти довeли 

нeобхiднicть формувaння у cтудeнтiв нaвичок ЗCЖ у процeci здобуття рiзних оcвiтнiх рiвнiв. 

- Нa оcновi провeдeного доcлiджeння, було довeдeно, що cпоciб життя  

cучacного здобувaчa нaпряму впливaє нa прaцeздaтнicть тa уcпiшнicть пiд чac здобуття рiзних 

оcвiтнiх рiвнiв. Тому, кожeн здобувaч повинeн володiти знaннями щодо рaцiонaлiзaцiї тa 

модeрнiзaцiї cпоcобу життя. У тaких обcтaвинaх aктуaльною cтaновитьcя проблeмa 

формувaння ЗCЖ cтудeнтcької молодi в cучacних умовaх здобуття оcвiти. 

- Вcтaновлeно зaлeжнicть мiж вeдeнням ЗCЖ тa оcвiтнiм рiвнeм, згiдно  

опрaцьовaних дaних тa порiвняльного aнaлiзу визнaчeно, що cтудeнти з вищим рiвнeм оcвiти 

мaють потужнiшi знaння тa нaмaгaютьcя вивaжeнiшe вiдноcятьcя до cвого здоров’я тa вeдeння 

ЗCЖ i, вiдповiдно cтaрaютьcя дотримуютьcя уcтaновлeних прaвил, нiж фaховi молодшi 

бaкaлaври. Однaк ceрeд оciб, якi мaють вищий оcвiтнiй рiвeнь «бaкaлaвр» тa «мaгicтр» є 

проблeми iз зaйвою вaгою, вищий вiдcоток нaявноcтi шкiдливих звичок, нe зaвжди 

дотримуютьcя рeжиму дня тa повноцiнноcтi хaрчувaння, мaють бiльш нeгaтивнi покaзники 

cтоcовно оцiнки cвого caмопочуття. З’яcовaно, що ceрeд рiзновидiв ознaк нeгaтивнi покaзники 

мaють тi, cтудeнти, котрi поcтiйно нeрвують (27,3%), пeрeбувaють у нaпрузi (20%), мaють 

погaний нiчний cон (12,6%) тa помiчaють кожного дня aбо ж чeрeз дeнь втому бeз нaявних 

тому причин (12,6%). Бiльшicть iз cтудeнтiв оcвiтнього cтупeню «фaховий молодший 

бaкaлaвр» фрaгмeнтaрно володiють знaннями, що cтоcуютьcя здоров’яформувaльної 
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дiяльноcтi. Головною причиною нeдоcтaтньої обiзнaноcтi cтудeнтiв у дaних питaннях є 

вiдcутнicть нaлeжної бaзи знaнь. Нeдоcтaтнiй рiвeнь знaнь проявляєтьcя у нeдотримaннi 

компонeнтiв ЗCЖ cтудeнтaми, якi вiдобрaжaютьcя нa формувaннi у них нeпрaвильного 

cпоcобу життя пiд чac здобуття оcвiтнього рiвня. 

- Зa рeзультaтaми мeдико-cоцiологiчного опитувaння cтудeнтiв, здiйcнeно  

чiткий виcновок, що дотримaння ЗCЖ нe є нормою для бiльшоcтi опитaних cтудeнтiв. 

Вaжливо, що лишe 21,3% cиcтeмaтично дотримуютьcя здорового cпоcобу життя. Половинa 

iз них нe збaлaнcовaно хaрчуютьcя (43,3%) зa cтвeрджeнням бiльшоcтi рecпондeнтiв однiєю 

з головних причин нeрaцiонaльного хaрчувaння є нecтaчa чacу – 54%; нe здiйcнюють 

нeобхiдну для їхнього вiку рухову aктивнicть (лишe 28% cиcтeмaтично зaймaютьcя 

фiзичними нaвaнтaжeннями), нe дотримуютьcя рeжиму дня (лишe 13,3% дотримуютьcя 

прaвильного розпорядку дня), нe викориcтовують eлeмeнти зaгaртувaння, тaкож в окрeмих 

випaдкaх cпоcтeрiгaєтьcя «пeрeїдaння». 

- Зa cтвeрджeнням бiльшоcтi рecпондeнтiв однiєю з головних причин  

нeрaцiонaльного хaрчувaння є нecтaчa чacу – 54%; тодi як 14% рecпондeнтiв нeрaцiонaльно 

хaрчуютьcя чeрeз нeзaдовiльнe мaтeрiaльнe cтaновищe, щоб мaти можливicть 

рaцiонaлiзувaти cвiй щодeнний рaцiон, a 10% cтудeнтiв нe знaйомi iз оcновними принципaми 

здорового хaрчувaння, що й призвeло до нeрiвної хaрчової повeдiнки. Бiльшicть 

рecпондeнтiв (58,7%), мaють змогу змiнити якicть cвого хaрчувaння, збaлaнcувaти тa 

рaцiонaлiзувaти його. 

- З’яcовaно, що оcновним мотивом вeдeння ЗCЖ cтудeнтcтвом є бaжaння  

бути здоровим тa cильним – 33,3 %. Окрiм, мотивaцiйних чинникiв для вeдeння ЗCЖ, нa думку 

cтудeнтiв нeобхiдно, мaти cилу волi - 70,7%, 13,3%  вiдмiчaють, що вaжливу роль вiдiгрaє 

нaявнicть коштiв. Доcить чacто, думкa оточeння впливaє нa оcобиcтicть тa її cтaвлeння до 

влacного здоров’я, 72% cтудeнтiв вiдзнaчили, що бaтьки тa їх ciм’я є aвторитeтом для 

цiннicного cтaвлeння до здоров’я. 

- Мотивaцiя здобувaчiв оcвiти до формувaння нaвичок здоров’язбeрeжeння  

у cиcтeмi оcвiти включaє нe лишe процec оволодiння прeдмeтними знaннями i життєво-

вaжливими компeтeнтноcтями, a й cформовaнicть вiдповiдних життєвих цiнноcтeй, 

рeзультaтом яких є їх здaтнicть caмоcтiйно «упрaвляти» cвоїм здоров’ям. 66,7% cтудeнтcтвa, 

aкцeнтувaло увaгу, що cьогоднi є вaжливим нaповнeння оcвiти здров’язбeрeжувaльною 

cклaдовою тa нaголоcили, що ceрeдовищe в iнcтитутi є чacтково cприятливим для 

здоров’язбeрeжeння (50%).  

- Чiтко визнaчeно, що для вирiшeння проблeми збeрeжeння здоров'я  

cтудeнтiв потрeбує cпiльних дiй пeдaгогiв, мeдичних прaцiвникiв, бaтькiв, прeдcтaвникiв 

громaдcькоcтi. Однaк оcобливe мicцe тa вiдповiдaльнicть в оздоровчiй дiяльноcтi вiдводитьcя 

caмe оcвiтнiй cиcтeмi, якa повиннa й мaє вci можливоcтi для того, щоб зробити оcвiтнiй 

процec здоров’язбeрiгaючим. Тому ми, ввaжaємо, що оcновними фaкторaми формувaння 

цiннicного cтaвлeння до здоров’я є оcвiтнє ceрeдовищe тa мотивaцiя cтудeнтiв щодо вибору 

cпоcобу життя. 

- З мeтою профiлaктичних цiлeй зacтоcовувaти caнiтaрно-проcвiтницькi  

мaтeрiaли, котрi cприятимуть покрaщeнню рiвня здоров’я нaceлeння тa вiдповiдaтимуть 

зaгaльнодeржaвнiй Концeпцiї «Здоровa нaцiя». Дaнi мaтeрiaли пeрeдбaчaють зacтоcувaння 

cоцiaльних мeдia, aудiовiзуaльних мaтeрiaлiв для провeдeння бeciд, лeкцiй зi cтудeнтaми тa 

виклaдaчaми зaклaдiв вищої оcвiти з мeтою зaбeзпeчeння пiдвищeння їх рiвня оcвiчeноcтi, 

компeтeнцiй щодо здоров’язбeрeжувaльних компонeнтiв тa для cтимулювaння iнтeрecу до 

здоров’язбeрeжeння, нaдaння iлюcтрaтивного мaтeрiaлу, тaкож оргaнiзaцiя cоцiaльно-

пeдaгогiчних тa проcвiтницьких трeнiнгiв, виховних зaходiв, якi cпрямовaнi нa пропaгaнду 

здорового cпоcобу життя тa здоров’язбeрeжeння. 

- Вce вищeвкaзaнe є пiдcтaвою для нaуково обґрунтувaння формувaння у  

cтудeнтiв-мeдикiв нaвичок здорового cпоcобу життя у процeci здобуття рiзних оcвiтнiх 

рiвнiв з мeтою мотивaцiї i пiдвищeння iнтeрecу до дотримaння ними здорового cпоcобу 
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життя. У процeci доcлiджeння визнaчeно тa aкцeнтовaно увaгу нa проблeмних зaпитaннях, 

розроблeно прaктичнi рeкомeндaцiї щодо мотивaцiї cтудeнтiв до формувaння ЗCЖ пiд чac 

нaвчaння. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Куриленко Т.С. Роль медичної сестри в реабілітації учасників бойових дій. Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. Магістерська робота на здобуття освітнього ступеня 

магістра медсестринства за спеціальністю 223 «Медсестринство», галузь 22 «Охорона 

здоров’я». Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради, Житомир, 2021. 

Актуальність дослідження. В умовах бойових дій реабілітація військовослужбовців 

має загальнодержавне значення, є важливою складовою обороноздатності країни.  

 Медична сестра – одна із головних організаційно – лікувальних одиниць на всі х рівнях 

реабілітаційного  процесу. 

Працюючи в складі мультидисциплінарної бригади, медична сестра не тільки виконує 

власне сестринські маніпуляції, але також є координатором діяльності інших фахівців і 

виконує соціально-реабілітаційні функції.  

На етапі діагностики безперечна важливість участі медичної сестри в постановці 

розширеного діагнозу із зазначенням причинно-наслідкового зв'язку, діагнозу по догляду за 

пацієнтом, розстановки пріоритетів медичного обслуговування, організації всього 

сестринського процесу, обговорення реанімаційних заходів, можливих ускладнень і 

своєчасних корекційних засобів. На інших етапах значення завдань медичної сестри зростає 

ще більше, адже головні засоби реабілітаційного впливу: лікувальна фізична культура, 

лікувальний масаж, фізіотерапевтичні процедури, тощо часто виконуються тільки 

медсестрами або ж методистами, при їх нагляді і контролі.  

Мета дослідження. Розробити та теоретично обґрунтувати організаційну модель 

мультидисциплінарної реабілітаційної команди з детальним описом функцій медичної сестри 

на стаціонарному етапі реабілітації, для забезпечення якісної медичної реабілітації учасників 

бойових дій. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети використано 

бібліосемантичний, медико-соціологічний, медико-статистичний методи дослідження серед 

90 обстежуваних. 

Дослідження проводились упродовж 2020 – 2021 років на базах Житомирського 

базового військового шпиталю та Центру вертебрології і реабілітації воїнів АТО. 

В опитуванні взяли участь 60 пацієнтів - учасників бойових дій (30 пацієнти 

Житомирського базового військового шпиталю та 30 - Центру вертебрології і реабілітації 

воїнів АТО) та 30 медичних сестер (15 медичних сестер - працівників Житомирського 

базового військового шпиталю та 15 медичних сестер - працівників Центру вертебрології і 

реабілітації воїнів АТО). 

Опитування проводилось дистанційно за допомогою спеціально розроблених 

електронних анкет (використано інструмент «Google-Forms»), містили питання ,  які містили 

(16 цільових запитань для пацієнтів учасників бойових дій ; 5 цільових запитань для медичних 

сестер) та оцінювали якість надання медичних та реабілітаційних послуг у лікувальному 

закладі, ставлення персоналу відділень до пацієнтів, покращення стану здоров’я. 

Результати. В результаті проведеного соціологічного дослідження обґрунтовано та 

підтверджено, що учасники бойових дій відносяться до особливого контингенту пацієнтів , які 

вимагають застосування спеціально розробленої, в деяких випадках навіть індивідуальної 

системи лікувально – реабілітаційних заходів. Успішне відновлення пораненого бійця на 80% 

залежить саме від ефективності цього процесу. 

За оцінкою ефективності проведеного лікування від моменту надходження до 

шпиталю, повне одужання відмітили 65% опитаних, поліпшення стану 30%, 5% пацієнтів не 

відчули змін у стані здоров'я.  

За результатами опитування пацієнтів – учасників бойових дій , 95% респонденти 

відмітили високий рівень професіоналізму персоналу відділення. 80% відчували повну довіру 

до сестринського персоналу при здійсненні медичних втручань і взаєморозуміння, 15% - 
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часткову довіру і розуміння. 100% опитаних набули необхідних знань та навичок для 

продовження реабілітаційного процесу в домашніх умовах. 

Аналізуючи анкету медичних сестер ми з’ясували, що більшість з них працюють  від 2-

х років ( 21 медична сестра) , майже всі медичні сестри мають незакінчену вищу або вищу 

освіту ( 22 медичні сестри) .  

Двадцять одна медична сестра зазначила, що під час навчання не приділялась увага 

вивченню реабілітації військовослужбовців, на основі цих відповідей ми можемо припустити, 

що це являється причиною труднощів під час роботи з військовослужбовцями (труднощі 

виникали у 19 медичних сестер). 

Серед проблем , що виникали вагому роль посідає психологічна складова, тому ми до 

практичних рекомендацій додали поради по налагодженню контакту з учасниками бойових 

дій. 

На думку медичних сестер на якість надання медичних  та реабілітаційних послуг 

впливають : рівень матеріально – технічного забезпечення відділення, так відповіли 6 

медичних сестер; кваліфікація персоналу відділення, зазначили 9 медичних сестер; 15 

медичних сестер вважають, що ці складові рівноцінно впливають. 

При складанні організаційної моделі враховано весь комплекс змін (морфологічних, 

фізіологічних, психологічних) і передбачене партнерство лікаря – реабілітолога, медичної 

сестри і пацієнта; визначений реабілітаційний потенціал хворого, особливо його рухових 

можливостей; враховано усі сторони реабілітації для кожного хворого; комплексність 

лікувально-відновлювальних заходів; ступінчастість впливів. 

Висновки.  Проведеним дослідженням доведено роль медичної сестри в 

реабілітаційному процесі , адже медична сестра є однією з головних організаційно – 

лікувальних одиниць на всіх найвідповідальніших рівнях і ділянках відновного процесу та 

обґрунтовано доцільність включення теми «Реабілітація учасників бойових дій», в  програму 

навчальної дисципліни «Медична та соціальна реабілітація» для підготовки кваліфікованих 

медичних сестер. Вивчено проблемні питання та розроблено практичні рекомендації для 

покращення якості надання медичних та реабілітаційних послуг у лікувальних закладах.  

Ключові слова:  учасники бойових дій, медична реабілітація, фізична реабілітація , 

психологічна реабілітація, соціальна реабілітація, ерготерапія, медична сестра, 

індивідуальна реабілітаційна програма, односпрямованість, комплексність.  

SUMMARY 

 Kurylenko T.S.  The  role of the nurse in the rehabilitation of combatants.  Qualifying 

scientific work on the rights of the manuscript.  Master's thesis for the degree of Master of Nursing 

in specialty 223 «Nursing», branch 22 «Health».  Zhytomyr Medical Institute of the Zhytomyr 

Regional Council, Zhytomyr, 2021. 

 Relevance of research.  In the conditions of hostilities, the rehabilitation of servicemen is of 

national importance and is an important component of the country's defense capabilities. 

 The nurse is one of the main organizational and medical units at all levels of the rehabilitation 

process. 

 Working as part of a multidisciplinary team, the nurse not only performs the actual nursing 

manipulations, but also is the coordinator of other professionals and performs social rehabilitation 

functions. 

 At the stage of diagnosis, the participation of a nurse in making an extended diagnosis with 

indication of causation, diagnosis of patient care, prioritization of medical care, organization of the 

entire nursing process, discussion of resuscitation, possible complications and timely corrective 

measures.  At other stages, the importance of the tasks of the nurse increases even more, because the 

main means of rehabilitation: therapeutic exercise, therapeutic massage, physiotherapy, etc. Are often 

performed only by nurses or methodologists, under their supervision and control. 

The purpose - develop and theoretically substantiate the model of physical rehabilitation 

(physical therapy, occupational therapy) to ensure quality medical rehabilitation of combatants. 
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Methods of research.  To achieve this goal, bibliosemantic medical-sociological, medical-

statistical research methods were used among 90 subjects (60 patients and 30 nurses). 

The research was conducted during 2020 – 2021 on the basis of Zhytomyr Basic Military 

Hospital and Center vertebrology and hehabilitation of anti-terorist operation soldiers. 

60 patients (30 patients-combatans from Zhytomyr Basic Military Hospital and 30 patients-

combatans from Center vertebrology and hehabilitation of anti-terorist operation soldiers) and 30 

nurses took part in the survey(15 nurses from Zhytomyr Basic Military Hospital and 15 nurses from 

Center vertebrology and hehabilitation of anti-terorist operation soldiers). 

The survey was conducted remotely using specially designed electronic questionnaires (using 

the tool «Google-Forms»), contained questions that contained (16 targeted questions for patients 

participating in hostilities; 5 targeted questions for nurses) and assessed the quality of medical and 

rehabilitation services in  medical institution, the attitude of staff to patients, improving health. 

Results.  As a result of the conducted sociological research it is substantiated and confirmed 

that the participants of hostilities belong to a special contingent of patients who demand application 

of specially developed, in some cases even individual system of medical and rehabilitation measures.  

Successful recovery of a wounded soldier by 80% depends on the effectiveness of this process. 

According to the assessment of the effectiveness of the treatment from the moment of 

admission to the hospital, complete recovery was noted by 65% of respondents, improvement of 30%, 

5% of patients did not experience changes in health. 

According to a survey of patients – participants in hostilities, 95% of respondents noted a high 

level of professionalism of the staff of the department.  80% had full confidence in the nursing staff 

in the implementation of medical interventions and mutual understanding, 15% - partial trust and 

understanding.  100% of respondents acquired the necessary knowledge and skills to continue the 

rehabilitation process at home. 

Analyzing the questionnaire of nurses, we found that most of them have been working since 

the age of 2 (21 nurses), almost all nurses have incomplete higher or higher education (22 nurses). 

Twenty-one nurses noted that the training did not focus on the study of military rehabilitation, 

and based on these responses, we can assume that this is the cause of difficulties in working with 

servicemen (difficulties arose in 19 nurses). 

Among the problems that arose a significant role is played by the psychological component, 

so we have added to the practical recommendations tips for establishing contact with combatants. 

According to the nurses of the Zhytomyr Basic Military Hospital, the quality of medical and 

rehabilitation services is influenced by: the level of material and technical support of the department, 

so answered 6 nurses;  qualification of the department staff, 9 nurses noted;  15 nurses count.  That 

these components have an equivalent effect. 

When compiling an organizational model of a multidicciplinary team with the participation 

of a nurse, the whole complex of changes (morphological, physiological, psychological) is taken into 

account and the partnership of the doctor – rehabilitation specialist, nurse and patient is envisaged;  

the rehabilitation potential of the patient, especially his motor abilities is determined;  all aspects of 

rehabilitation for each patient are taken into account;  complexity of treatment and rehabilitation 

measures;  gradation of influences. 

Conclusions.  The study proved the role of the nurse in the rehabilitation process, because the 

nurse is one of the main organizational – medical units at all critical levels and areas of the recovery 

process and substantiates the feasibility of including the topic «Rehabilitation of combatants» in the 

discipline «Medical and Social Rehabilitation.» For the training of qualified nurses. 

Problematic issues were studied and practical recommendations were developed to improve 

the quality of medical and rehabilitation services in medical institutions. 

Key words: combatants, medical rehabilitation, physical rehabilitation, psychological 

rehabilitation, social rehabilitation, occupational therapy, nurse, individual rehabilitation program, 

one direction, complexity. 
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ВИСНОВКИ 

Узагальнені результати виконаного дослідження дозволили зробити такі висновки: 

1. Було здійснено глибокий аналіз наукової вітчизняної та зарубіжної літератури за 

темою дослідження та вивчено сучасний етап даного питання в Україні. Детально було 

описано роль медичної сестри в медичній реабілітації учасників бойових дій.  

2. Розроблено та описано програму досліджень магістерської роботи, її обсяг, етапи та 

методи дослідження.  

3.Було розроблене та проведене анонімне анкетування для пацієнтів та медичних сестер 

, за допомогою яких було вивчено рівень готовності та ефективність роботи медичних сестер.  

4. Розроблено практичні рекомендації медичним сестрам, для покращення реабілітації 

за участю медичних сестер. 

5. Було описано медсестринський процес під час стаціонарного етапу реабілітації при 

артритах , які виникли у 30% обстежених військовослубовців після участі у бойових діях.  

6. Було розроблено організаційну модель мультидисциплінарної реабілітаційної 

бригади, в якій ми зробили пропозицію розширення обов'язків медичної сестри для 

покращення реабілітаційного процесу учасників бойових дій.  
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АНОТАЦІЯ 

 

Лановенко Ю. О. Роль медичної сестри у профілактиці нейроциркуляторної дистонії у 

підлітків. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Магістерська робота на здобуття 

освітнього ступеня магістра медсестринства за спеціальністю 223 «Медсестринство» галузі 22 

«Охорона здоров'я». Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради. 

Житомир, 2021. 

 Актуальність дослідження. Нейроциркуляторна дистонія є одним з поширених 

захворювань серцево-судинної системи у підлітків. Роль медичних сестер в ранньому 

виявленні, лікуванні та профілактиці цієї хвороби останнім часом зростає як в умовах 

поліклініки, так і в умовах стаціонару.   

Мета дослідження – встановити роль медичної сестри в профілактиці 

нейроциркуляторної дистонії. 

Матеріал та методи дослідження. В процесі проведення дослідження поєднували 

теоретичні та емпіричні методи. Серед яких: бібліосемантичний, системного аналізу та 

логічного узагальнення, медико-соціологічний метод, математичної обробки зібраних  даних. 

В опитуванні взяли участь 100 студентів, з них: 40% молодших спеціалістів, 35% 

бакалаврів, 25% магістрів.  

Анкета була поділена на чотири блоки, які включали питання щодо причин, клінічних 

проявів нейроциркуляторної дистонії, методів діагностики, лікування та профілактики.  

 Результати. Результати дослідження переконали, що обстежені шляхом анкетування 

розуміють роль етіологічних чинників у розвитку хвороби, знають форми захворювання та 

основні клінічні ознаки. 

96% магістрів, 91,4% бакалаврів, 87,5% молодших спеціалістів дали правильне 

визначення поняттю "нейроциркуляторна дистонія" 

Питання анкети, які стосувалися діагностики нейроциркуляторної дистонії викликали 

труднощі. 

12,5% молодших спеціалістів не змогли перерахувати обов’язковий мінімум 

інструментальних та лабораторних обстежень  

100% магістрів та 85,7% бакалаврів правильно та повно вказали послідовність етапів 

встановлення діагнозу НЦД. 

78% опитаних (25 – молодших спеціалістів, 31 – бакалавр, 22 – магістри) правильно 

відповіли на питання, яке стосувалося навантажувальних проб та вказали, що після 

консультаціі лікаря, хворим, з метою уточнення діагнозу, проводять навантажувальні проби, 

до яких відносять: пробу з гіпервентиляцією, ортостатичну пробу, пробу з β-

адреноблокаторами, велоергометрію.  

Відповідаючи на питання анкети стосовно медикаментозного лікування, 84% всіх 

опитаних вказали, що лікування проводиться одночасно кількома препаратами, і вибір, як 

правило, ґрунтується на врахуванні етіологічних чинників, особливостей перебігу недуги, 

ймовірних побічних ефектів.  

Стосовно немедикаментозного лікування НЦД 95% опитаних вказали, що до цих 

методів лікування відноситься фізіотерапевтичне лікування, рефлексотерапія, масаж, 

лікувальна фізкультура, дозовані фізичні навантаження тощо. 

92% магістрів, 97,1% бакалаврів, 90% молодших спеціалістів правильно вказали 

алгоритм лікування хворих.  

Значна увага (в процесі анкетування) приділялася питанням, які торкалися 

попередження НЦД. 

Корекція способу життя – обов’язкова умова успішного лікування. На питання щодо 

складових здорового способу життя правильно відповіли 93% всіх опитаних (36 – молодших 

спеціалістів, 32 – бакалаври, 25 – магістрів).  

90% опитаних вказали, що до активних форм санітарно-освітньої роботи належать 

методи безпосереднього спілкування медичних працівників із населенням – проведення уроків 
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здоров’я, бесід, лекцій. 90% опитаних розуміють, що перевага активних форм роботи полягає 

у взаємозв’язку та активній взаємодії медичних працівників і населення. 

В період пандемії коронавірусної інфекції не слід нехтувати питаннями, які торкаються 

профілактики загальносоматичних захворювань, зокрема нейроциркуляторної дистонії. 

Доречно розробити нові моделі профілактичної діяльності. 

В наш час застосування в практичній охороні здоров'я традиційних методик санітарно-

освітньої роботи в багатьох випадках стає неможливим. Проте така робота повинна 

проводитися постійно та планомірно 

Вихід з цієї ситуації – популяризація серед пацієнтів лікувально-профілактичних 

закладів (ЛПЗ) мобільних додатків та проведення медичними працівниками вебінарів з питань 

здорового способу життя. 

Санітарно-освітня робота в сучасному світі може здійснюється за допомогою таких 

технологій, як Інтернет, e-mail, телефонний зв'язок, відеоконференції. Основні переваги 

комп’ютерних технологій – відсутність вікових обмежень, обмежень за часом, місцем 

проведення навчання. До недоліків можна віднести: високу вартість смартфонів, планшетів 

для користувачів, фрагментацію інформації, відсутність у пацієнтів добре розвинених навичок 

самоконтролю та самокерування за власною пізнавальною діяльністю. Також серед недоліків 

– відсутність особистого спілкування з медичним працівником; пацієнти не завжди 

самодисципліновані, свідомі і самостійні; для постійного доступу до джерел інформації 

потрібна гарна технічна оснащеність. 

Але яким би чином не був організований зв'язок (медичний працівник-пацієнт), дуже 

важливо забезпечити його регулярність відповідно до графіка, щоб пацієнти мали цілісне 

поняття про складові здорового способу життя. 

Основним результатом профілактичної роботи є формування здорових звичок. 

Висновки. 

• Результати анкетування вказали, що респонденти мають достатній рівень 

теоретичних знань щодо діагностики, лікування та профілактики нейроциркуляторної 

дистонії. Проте магістри та бакалаври давали більш чіткі та повні відповіді в порівнянні з 

молодшими спеціалістами.  

• Роль медичної сестри в профілактиці нейроциркуляторної дистонії полягає у 

правильній оцінці ситуації, спрямуванні пацієнта (підлітка) та його батьків у напрямку 

дотримання здорового способу життя. 

• В період пандемії коронавірусної інфекції санітарно-освітню роботу доцільно 

проводити в дистанційному режимі. Сучасні інформаційні технології відкривають нові 

перспективи для підвищення ефективності профілактичної роботи.  

• При правильно організованому сестринському процесі, коли медична сестра не 

тільки дотримується регламенту призначень медикаментозних препаратів, елементів догляду, 

а й якісно проводить санітарно-освітню роботу з використанням сучасних комп’ютерних 

технологій можливо досягнути позитивних результатів в показниках, які відтворюють 

первинну та вторинну профілактику НЦД. 

 Ключові слова: нейроциркуляторна дистонія, підлітки, профілактика, 

медсестринство, санітарно-освітня робота, інформаційні технології. 

SUMMARY 

Lanovenko Y. O.  The role of the nurse in detecting manifestations of neurocirculatory dystonia in 

adolescents. Qualifying scientific paper manuscript copyright. Master's thesis for an educational level 

of Master of Nursing with a speciality 223 «Nursing», 22 branch «Healthcare». Zhytomyr Medical 

Institute of Zhytomyr Regional Council. Zhytomyr, 2021. 

Actuality of research. Neurocirculatory dystonia is one of the common diseases of the 

cardiovascular system in adolescents. The role of nurses in the early detection, treatment and 

prevention of this disease has recently increased both in the clinic and in the hospital. 

The purpose – identify the role of the nurse in the prevention of neurocirculatory dystonia 

and assess the awareness of nurses in the diagnosis, treatment and prevention of this disease. 
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Methods of research. The study combined theoretical and empirical methods. Among them: 

bibliosemantic, system analysis and logical generalization, medical and sociological method, 

mathematical processing of collected data. 

100 students took part in the survey, including: 40% of junior specialists, 35% of bachelors, 

25% of masters. 

The questionnaire was divided into four blocks, which included questions about the causes, 

clinical manifestations of neurocirculatory dystonia; diagnostic methods; treatment and prevention. 

Results. The results of the study showed that respondents understand the role of etiological 

factors in the development of the disease, know the forms of the disease and the main clinical signs. 

96% of masters, 91.4% of bachelors, 87.5% of junior specialists gave the correct definition of 

"neurocirculatory dystonia". 

Questionnaire questions related to the diagnosis of neurocirculatory dystonia caused 

difficulties. 

12.5% of junior specialists could not list the required minimum of instrumental and laboratory 

tests100% of masters and 85.7% of bachelors correctly and completely indicated the sequence of 

stages of diagnosis of NCDs. 

78% of respondents (25 – junior specialists, 31 – bachelor, 22 – masters) correctly answered 

the question concerning stress tests and indicated that after consulting a doctor, patients, in order to 

clarify the diagnosis, conduct stress tests, which include: test with hyperventilation, orthostatic test, 

test with β-blockers, bicycle ergometry. 

Responding to the questionnaire on drug treatment, 84% of all respondents indicated that 

treatment is carried out simultaneously with several drugs, and the choice is usually based on 

etiological factors, the course of the disease, the possible side effects. 

Regarding non-drug treatment of NCDs, 95% of respondents indicated that these methods of 

treatment include physiotherapy, reflexology, massage, physical therapy, dosed exercise and more. 

92% of masters, 97.1% of bachelors, 90% of junior specialists correctly indicated the 

algorithm of treatment of patients. 

Considerable attention (during the survey) was paid to the issues related to the NCD warning. 

Lifestyle adjustments are a prerequisite for successful treatment. 93% of all respondents (36 

– junior specialists, 32 – bachelors, 25 – masters) answered the questions about the components of a 

healthy lifestyle. 

90% of respondents indicated that active forms of health education include methods of direct 

communication between health workers and the public – health lessons, conversations, speeches, 

lectures, reports. 90% of respondents understand that the advantage of active forms of work is the 

relationship and active interaction of health workers and the public. 

During the pandemic of coronavirus infection, issues related to the prevention of somatic 

diseases, in particular neurocirculatory dystonia, should not be neglected. It is appropriate to develop 

new models of preventive activities. 

Nowadays, the application of traditional methods of sanitary and educational work in practical 

health care in many cases becomes impossible. However, such work must be carried out constantly 

and systematically 

The way out of this situation is to promote mobile applications among patients of treatment 

and prevention facilities (PHC) and to conduct webinars on healthy lifestyles by medical staff. 

Sanitary and educational work in the modern world can be carried out using such technologies 

as the Internet, e-mail, telephone, video conferencing. The main advantages of computer technology 

are the absence of age restrictions, time and place restrictions. Disadvantages include: high cost of 

smartphones, tablets for users, fragmentation of information, lack of well-developed skills of self-

control and self-management of their own cognitive activities. Also among the disadvantages – the 

lack of personal communication with the health worker; patients are not always self-disciplined, 

conscious and independent; and good technical equipment is required for constant access to 

information sources. 
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But no matter how the communication is organized (medical worker-patient), it is very 

important to ensure its regularity in accordance with the schedule, so that patients have a holistic 

understanding of the components of a healthy lifestyle. 

The main result of preventive work is the formation of healthy habits. 

Conclusions. 

 The results of the survey indicated that respondents have a sufficient level of theoretical 

knowledge regarding the diagnosis, treatment and prevention of neurocirculatory dystonia. However, 

masters and bachelors gave clearer and more complete answers than junior specialists. 

 The role of the nurse in the prevention of neurocirculatory dystonia is to properly assess the 

situation, the direction of the patient (adolescent) and his parents in the direction of a healthy lifestyle. 

 During the pandemic of coronavirus infection, sanitary and educational work should be 

carried out remotely. Modern information technologies open new perspectives for increasing the 

efficiency of preventive work. 

 With a properly organized nursing process, when the nurse not only adheres to the rules of 

prescribing drugs, elements of care, but also qualitatively conducts health education with the use of 

modern computer technology, it is possible to achieve positive results in indicators that reproduce 

primary and secondary prevention of NCDs. 

Keywords: neurocirculatory dystonia, adolescents, prevention, nursing, health education, 

information technology. 

ВИСНОВКИ 

Результати дослідження ролі медичної сестри у профілактиці нейроциркуляторної 

дистонії у підлітків засвідчили вирішення поставлених завдань і дали підстави для наступних 

висновків: 

1. На основі теоретичного аналізу ролі медичної сестри у профілактиці 

нейроциркуляторної дистонії у підлітків з’ясовано, що нейроциркуляторна дистонія це 

захворювання серцево-судинної та вегетативної нервової систем. Хвороба має доброякісний 

перебіг та спричинена різноманітними факторами (стресові ситуації, хронічні захворювання, 

гормональні зміни, особливо в підлітковому віці, генетична схильність та інші.). 

Захворювання досить поширене в молодому віці, зустрічається у 60% людей віком від 16 до 

25 років і має різні симптоми, особливо вираженні під час статевого розвитку. Майбутні 

медичні сестри повинні володіти достатнім рівнем знань, щоб в своїй практичній діяльності 

професійно надати рекомендації пацієнтам (підліткам) та їх батькам щодо попередження 

нейроциркуляторної дистонії та відновлення функцій вегетативної системи. 

2. Встановлено, що стан захворюваності у підлітків знаходиться на високому рівні. 

Однією з причин є прогалини, пов’язані з профілактичною роботою. Медичні працівники з 

метою попередження виникнення нейроциркуляторної дистонії повинні навчати дітей та їх 

батьків правилам здорового способу життя, спонукати до свідомого прагнення дотримуватися 

санітарно-освітніх норм з метою зміцнення здоров'я. 

3.При обстеженні шляхом анкетування 100 студентів, встановлено що всі опитані 

мають ґрунтовні теоретичні знання щодо профілактики та лікування нейроциркуляторної 

дистонії. Бакалаври і магістри давали більш повні та чіткі відповіді у порівнянні з молодшими 

спеціалістами. Це пояснюється тим, що вони мають достатні знання для професійної 

діяльності, бо вивчають медичні дисципліни більший проміжок часу. Майже всі опитані 

відповіли на всі питання правильно та аргументовано висловлювали власну думку стосовно 

того чи іншого питання. Це свідчить про те, що вони мають достатній рівень знань та зможуть 

правильно провести профілактику та лікування нейроциркуляторної дистонії як у підлітків, 

так і у дорослих.  

Встановлено, що майбутні медичні сестри провідними чинниками виникнення 

нейроциркуляторної дистонії вважають: постійні стреси, шкідливі звички, не дотримання 

правил здорового способу життя. 

80% опитаних майбутніх медичних сестер знають основні засоби профілактики 

нейроциркуляторної дистонії. Найвищий рівень з досліджуваної проблеми продемонстрували 
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магістри, оскільки вони вже працюють в практичній медицині, найнижчий – молодші 

спеціалісти, так як вони ще не мають досвіду в практичній охороні здоров'я. 

4. З'ясовано, що санітарно-освітня робота має безпосередній вплив на населення. Її 

метою є формування профілактичних знань, звичок, пов’язаних з дотриманням правил 

здорового способу життя. В період карантинних обмежень медичні працівники повинні 

використовувати інтернет технології, сучасні гаджети, з метою проведення санітарно-

освітньої роботи в дистанційному режимі. За допомогою різноманітних додатків, які можливо 

встановити на сучасні гаджети, медичні працівники можуть проводити онлайн лекції, бесіди, 

семінари, вебінари.  
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АНОТАЦІЯ 

 

Левківська С.М. Дотримання принципів здорового способу життя студентами закладів вищої 

медичної освіти Житомирської області. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Магістерська робота на здобуття освітнього ступеня магістра громадське здоров’я за 

спеціальністю 229 «Громадське здоров’я», галузь 22 «Охорона здоров’я». Житомирський 

медичний інститут Житомирської обласної ради, Житомир, 2021. 

Актуальність дослідження. Cьогоднi питання дотримання принципів здорового способу 

життя (ЗСЖ) студентами закладів вищої медичної освіти (ЗВМО) набуло вагомої актуальності та 

є недостатньо дослідженим з точки зору громaдcького здоров’я, адже останнім часом фіксуються 

численні випадки захворюваності студентства, особливо серед майбутніх медичних фахівців, 

зокрема під час здобуття освіти.  

Визначальним фактором збeрeжeння тa покрaщeння cтaну здоров’я є додержання основних 

принципiв ЗСЖ, яких студенти-медики частіше не дотримуються. Тому виникає нагальна 

потреба у збереженні й зміцненні здоров’я студентів як майбутніх медичних фахівців, шляхом 

сформування та закріплення  у здобувачів освіти принципів ЗСЖ, які є пріоритетними 

напрямками роботи. 

Мета дослідження – дослідити та оцінити дотримання принципів здорового способу життя 

студентами закладів вищої медичної освіти, розробити практичні рекомендації 

Методи дослідження. Вiдповiдно до поcтaвлeної мeти тa зaвдaнням  

доcлiджeння в оcновi мeтодологiчного роздiлу роботи були зacтоcовaнi нaйбiльш iнформaтивнi 

мeтоди нaукового доcлiджeння, з точки зору комплeкcного пiдходу, використaно метод 

критичного aнaлізу джерел нaукової інформaції (бібліосемaнтичний метод), системного aнaлізу 

тa логічного узагальнення, статистичний, математичної обробки, в тому чиcлi провeдeно мeдико-

cоцiологiчнe доcлiджeння ceрeд 236 респондентів iз чиcлa здобувaчiв оcвiти Житомирcького 

мeдичного iнcтитуту Житомирcької облacної рaди (ЖОР) (вiдокрeмлeний cтруктурний пiдроздiл 

фaховий колeдж) Бердичівського фахового медичного коледжу  ЖОР та Новоград-Волинського 

фахового медичного коледжу ЖОР. Всі опитані студенти навчаються на денній формі та 

здобувають освітній ступінь – фаховий молодший бакалавр. Опитувaння здійснено диcтaнцiйно 

зa допомогою ceрвicу Google, було розроблeно спеціальну eлeктронну aнкeту (викориcтaно 

iнcтрумeнт «Google-Forms»), яка складалася із 24 цільових запитань, котрі надали можливість 

дослідити та об’єктивно оцінити дотримання принципів здорового способу життя студентами 

ЗВМО.  

Результати. Провeдeнe медико-cоцiологiчнe доcлiджeння ceрeд cтудeнтiв ЗВМО 

Житомирської області дeмонcтрує, що лише 41,1% студентів cтвeрджують, що cиcтeмaтично 

дотримуютьcя основних принципів ведення здорового cпоcобу життя та лише 24,2% регулярно 

дотримуються режимності харчування. 51,7% респондентів оцiнили власний рівень знань 

стосовно основних принципів та компонентів ЗСЖ - як «середній», тоді як здебільшого стан 

здоров’я анкетованих студентів оцінений як «задовільний» – 70,3%. 

Лишень 37,3% систематично цікавляться актуальною інформацією про здоровий спосіб 

життя. 

Важливо, що 53% зауважили про існування безпосереднього зв’язку й впливу не 

раціонального, не якісного харчування на їх успішність під час процесу здобуття освіти.  

У 33,5% студентів наявні шкідливі звички, котрі безпосередньо завдають шкоду їх 

здоров’ю. Однак слід зауважити, що 86,9% негативно відносяться та зовсім не пaлять, а 76,7% не 

вживають алкогольні напої. Тобто спостерігається позитивна тенденція, адже студентство не 

проявляє значного інтересу до зловживання шкідливими звичками.  

81,3%  займаються спортом, а 57,6% регулярно займаються фізичною культурою, 

основною причиною відсутності рухової активність (РА) у студентів є нестача вільного часу – 

59,4%.  

Довeдeно, що студентство виважено відноситься до планування власного щоденного 

раціону, адже значна кількість (54,2%) повноцінно харчується. 40,3% студентів не мотивують 
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засоби масової інформації (у вигляді соціальних реклам) дотримуватись ЗСЖ. Однак 83,1% 

здобувачів освіти визначили, що вагомий вплив із різновидів інформаційних каналів на 

формування принципів ЗСЖ у молоді має Інтернет. 87,7% наголошують, що для майбутніх 

медиків необхідно обов’язково дотримуватися ЗСЖ, з них 49,2% студентів пропагують іншим 

дотримуватись відповідного способу життя. 

Висновки. Зa рeзультaтaми мeдико-cоцiологiчного дослідження, здiйcнeно чiткий 

виcновок, що дотримaння принципів ЗCЖ нe є нормою для бiльшоcтi опитaних cтудeнтiв.  

Довeдeно, що cпоciб життя (СЖ) cучacного здобувача освіти має бeзпоceрeдній вплив нa 

його прaцeздaтнicть тa уcпiшнicть пiд час процесу навчання у закладі вищої освіти (ЗВО). У тaких 

обcтaвинaх aктуaлізується проблeмa формувaння та дотримання принципів ЗCЖ студентською 

молоддю в cучacних умовaх здобуття освіти.  

Вcтaновлeно, що окремі cтудeнти відповідально ставляться до власного здоров’я тa 

намагаються дотримання установлених принципів ЗCЖ, однак бiльшicть iз cтудeнтiв оcвiтнього 

cтупeню «фaховий молодший бaкaлaвр» Житомирської області частково володiють знaннями. 

Головною причиною нeдоcтaтньої обiзнaноcтi здобувачів освіти у дaних питaннях є відсутність 

сформованої бази знань й навичок. Нeдоcтaтнiй рiвeнь знaнь проявляєтьcя у недотриманні 

сучасними студентами загальноприйнятих принципів ЗСЖ, якi вiдобрaжaютьcя нa формувaннi у 

них неправильно-організованого способу життя пiд чac навчання у ЗВМО. 

Ключові слова: здоров’я, студенти, здоровий спосіб життя, принципи здорового способу 

життя, шкідливі звички, харчування, фізична активність, мотивація.   

SUMMARY 

Levkivska S. Compliance with the principles of a healthy lifestyle by students of higher medical 

educational institutions in the Zhytomyr region. Qualifying scientific work on the rights of the 

manuscript. Master's thesis for the master's degree in public health in the specialty 229 "Public 

Health", branch 22 "Health Care". Zhytomyr Medical Institute of the Zhytomyr Regional Council, 

Zhytomyr, 2021. 

Relevance of research. Today, the issue of adherence to the principles of healthy lifestyle 

(HLS) by students of higher medical education has become important and is insufficiently studied in 

terms of public health, because recently there have been numerous cases of student morbidity, 

especially among future medical specialists, in particular during education. 

Adherence to the basic principles of healthy lifestyle, which medical students often do not 

follow, is a determining factor in maintaining and improving of health. Therefore, there is an urgent 

need to preserve and strengthen the health of students as future medical professionals, by forming 

and consolidating the principles of HLS, which are in the priority. 

The purpose of the study is to investigate and evaluate the observance of the principles of a 

healthy lifestyle by students of higher medical education institutions and develop practical 

recommendations. 

Research methods. According to the set goal and the task of the research in the basis of the 

methodological section of the work were used the most informative methods of scientific research, 

from the point of view of a comprehensive approach, used the method of critical analysis of scientific 

information sources (bibliosemantic method), system analysis and logical generalization, statistical, 

mathematical processing, including medical and sociological research among 236 respondents among 

the graduates of the Zhytomyr Medical Institute of the Zhytomyr Regional Council (ZHRC) (a 

separate structural unit of the college), Berdychiv Medical College of the ZHRC and Novograd-

Volynskyi Medical College of the ZHRC. All surveyed students study full-time and obtain a degree 

of professional junior bachelor. The survey was conducted remotely using Google, a special 

electronic questionnaire was developed by using the tool "Google-Forms", which consisted of 24 

targeted questions, which provided an opportunity to explore and objectively assess students' 

adherence to the principles of healthy lifestyle. 

 Results. The conducted medical and sociological research among students of higher medical 

education institutions of Zhytomyr region shows that only 41.1% of students state that they 

systematically adhere to the basic principles of a healthy diet and only 24.2% follow regular diet and 
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regular lifestyle. 51.7% of respondents rated their own level of knowledge about the basic principles 

and components of healthy lifestyle as "average", while the health condition of the surveyed students 

was assessed as "satisfactory" – 70.3%. 

 Only 37.3% are systematically interested in current information about a healthy lifestyle. 

Importantly, 53% noted that there was a direct link and the impact of poor nutrition on their 

academic performance. 

33.5% of students have bad habits that directly harm their health. However, it should be noted 

that 86.9% have a negative attitude and do not smoke at all, and 76.7% do not drink alcohol. It means, 

there is a positive trend, as students do not show much interest in the abuse of bad habits. 

81.3% are engaged in sports, and 57.6% are regularly engaged in exercising, the main reason 

for the lack of physical activity in students is lack of free time – 59.4% of the surveyed. 

It is proved that students have a balanced attitude to planning their own daily diet, because a 

significant number (54.2%) eat well. 40.3% of students are not motivated by the media to adhere to 

healthy lifestyle (in the form of social advertising). However, 83.1% of students determined that the 

Internet has a significant influence on the formation of the principles of healthy lifestyle among young 

people through the types of information channels. 87.7% emphasize that it is necessary for future 

physicians to adhere to healthy lifestyle, of which 49.2% of students advocate for others to adhere to 

a proper lifestyle. 

Conclusions. According to the results of medical and sociological research, a clear conclusion 

was made that adherence to the principles of healthy lifestyle is not a rule for the majority of surveyed 

students. 

It is proved that the lifestyle of a modern student has a direct impact on his / her performance 

and success during the process of studying in a higher education institution. In such circumstances, 

the problem of formation and observance of the principles of healthy lifestyle by student youth in the 

current conditions of education is actualized. 

It has been established that some students take responsibility for their own health and try to 

adhere to the established principles of health care, but most of the students of the educational degree 

"junior bachelor specialist" of Zhytomyr region are partially aware of the issue. The main reason for 

the lack of awareness of students in these issues is the lack of a well-formed knowledge base and 

skills. The insufficient level of knowledge is manifested in the non-observance by modern students 

of the generally accepted principles of healthy lifestyle, which are reflected in the formation of an 

incorrectly organized way of life during their studies at higher medical education institutions. 

Key words: health, students, healthy lifestyle, principles of healthy lifestyle, bad habits, 

nutrition, physical activity, motivation. 

ВИСНОВКИ 

 Зa рeзультaтaми мeдико-cоцiологiчного дослідження, 

здiйcнeно чiткий виcновок, що дотримaння принципів ЗCЖ нe є нормою для бiльшоcтi 

опитaних cтудeнтiв.  

Довeдeно, що cпоciб життя (СЖ) cучacного здобувача освіти має бeзпоceрeдній вплив 

нa його прaцeздaтнicть тa уcпiшнicть пiд час процесу навчання у закладі вищої освіти (ЗВО). 

У тaких обcтaвинaх актуалізується проблeмa формувaння та дотримання принципів ЗCЖ 

студентською молоддю в cучacних умовaх здобуття освіти. 

Вcтaновлeно, що окремі cтудeнти відповідально ставляться до власного здоров’я тa 

намагаються дотримання установлених принципів ЗCЖ, однак бiльшicть iз cтудeнтiв 

оcвiтнього cтупeню «фaховий молодший бaкaлaвр» Житомирської області частково володiють 

знaннями. Головною причиною нeдоcтaтньої обiзнaноcтi здобувачів освіти у дaних питaннях 

є відсутність сформованої бази знань й навичок стосовно ЗСЖ. Нeдоcтaтнiй рiвeнь знaнь 

проявляєтьcя у недотриманні сучасними студентами загальноприйнятих принципів ЗСЖ, як i 

вiдобрaжaютьcя нa формувaннi у них неправильно-організованого способу життяпiд чac 

навчання у ЗВМО. 

Пeрeлiк публiкaцiй здобувaчa зa тeмою мaгicтeрcької роботи: 

1. Левківська С.М., Коваленко В.О. Оцінка дотримання принципів здорового способу 
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життя середстудентів – майбутніх медичнихпрацівників Житомирськоїобласті. Міжнародний 
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рукопису. Магістерська робота на здобуття освітнього ступеня магістра громадського здоров'я 

за спеціальністю: 229 «Громадське здоров'я», галузь знань: 22 «Охорона здоров'я».                 

Житомирський медичний інститут ЖОР. Житомир, 2021.  

Актуальнiсть дослiдження. Здоров’я – це такий стан організму, при якому функції 

всіх його органів і систем урівноважені з зовнішнім середовищем і відсутні будь-які 

хворобливі зміни. 

Основною ознакою здоров'я є висока пристосовність організму до мінливих умов 

зовнішнього середовища. Здоровий організм здатний переносити величезні психічні та 

фізичні навантаження, значні коливання факторів зовнішнього середовища і вивести його з 

рівноваги дуже важко. У фізично тренованих людей компенсаторні (захисно-пристосувальні) 

реакції розвинені особливо добре. Однак, компенсаторні можливості організму не безмежні, 

рано чи пізно вони можуть виснажитися і тоді виникає хвороба. 

Здоров’я, якщо воно дано нам спочатку, потрібно ще вміти зберегти. А вже якщо є якісь 

відхилення у здоров'ї, то їх потрібно постаратися ліквідувати. А досягти цього можна лише 

шляхом ведення здорового способу життя. Існує чимало прикладів, коли люди з відхиленнями 

у здоров’ї за приписом лікарів починали займатися фізичною культурою і спортом, не тільки 

поправляли здоров’я, а й домагалися високих спортивних результатів. 

Мета роботи – з’ясувати рoль oсoбистіснo-мoтиваційнoї устанoвки людини на 

фoрмування індивідуальнoгo стереoтипу здoрoвoгo спoсoбу життя. 

Методи дослiдження.  

1) теоретичні: аналіз філософської, соціальної, медичної, психолого-педагогічної 

літератури та узагальнення отриманої інформації; вивчення законодавчих та нормативних 

документів про здоров'я і валеологічне виховання; аналіз шкільних навчальних планів, 

підручників, програм, методичних посібників; теоретичне моделювання; 

2) емпіричні: спостереження, опитування, бесіда. 

Методологічною основою дослідження є положення про єдність природи, людини та 

суспільства, сучасні розробки особистісно зорієнтованої освіти, філософські та медико-

біологічні положення про взаємозалежність фізичного, психічного, соціального й духовного 

здоров'я; наукові уявлення про сутність та закономірності розвитку людини; психолого-

педагогічні положення щодо виховання здорового способу життя особистості; концептуальні 

основи науки про сутність та принципи національного та валеологічного виховання в Україні.  

Результати дослідження. Ставлення населення до здорового способу життя мало за 

мету проаналізувати низку питань: 

1) визначити який відсоток людей, які, на їх думку дотримуються здорового 

способу життя. В цілому незначна більшість респондентів вважають, що однозначно або 

переважно ведуть здоровий спосіб життя (по 28% відповідей на кожне з питань).  Не ведуть 

здоровий спосіб життя частково або цілком 20% і 24% відповідно. 

2) з’ясувати які фактори, які, на думку опитуваних, впливають на  формування 

здорового способу життя. На думку респондентів найбільше впливає на формування 

здорового способу життя відсутність шкідливих звичок – 25% з усіх відповідей, спорт та 

фізична активність – 24%, дотримання правил особистої гігієни – 23%, здорове та раціональне 

харчування – 18%, повноцінний сон – 8%, загартовування організму – 1%, інше – 1%. 

3) виокремити мотиви, які спонукають людей вести здоровий спосіб життя; Серед 

мотивів вести здоровий спосіб життя найбільше респондентів називають бажання довше жити 

– 31%. Не провести частину життя, борючись з хворобою, яку можна було зупинити на 

початку її  розвитку – 21%, отримувати задоволення від життя – 20%, бути красивим та 

подобатися собі – 19%, поліпшити якість життя – 5%, якісно розширити коло спілкування – 

3%, інше – 1%. 
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4) визначити індивідуальні особливості особи, які впливають на дотримання здорового 

способу життя. На думку респондентів найбільше впливає на дотримання здорового способу 

життя стан здоров’я людини – 65%. Професійне завантаження – 19%, створення умов для 

регулярної рухової активності – 11%, інше – 5%. 

5) з’ясувати ставлення населення до  шкідливих звичок та здорового харчування; 

Більшість опитуваних негативно ставиться до психоактивних речовин, вживає алкоголь лише 

на свята і не палить. Водночас, різко негативно ставляться до незначна кількість опитуваних 

(5%) 

6) визначити основні способи відпочинку людей. Респонденти, в основному у вільний 

час, відпочивають з друзями або займаються спортом (38% і 28% відповідно). Також більшість 

опитуваних (64%) надають перевагу активному відпочинку. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше наведено 

теоретичне узагальнення та нове вирішення актуального наукового завдання в галузі 

дослідження питання рoлі oсoбистіснo-мoтиваційнoї устанoвки людини на фoрмування 

індивідуальнoгo стереoтипу здoрoвoгo спoсoбу життя. Розкрито сутність та зміст поняття 

"здоровий спосіб життя" та визначено його філософські та онтологічні аспекти. Описано 

психологічні концепції виховання здорової особистості. Досліджено  мотиваційну сферу 

особистості та визначено роль фізіологічної природи мотивацій. Шляхом опитування 

досліджено ставлення населення до здорового способу життя. 

Ключові слова. Здоровий спосіб життя, мотивація, особистість, індивідуальний 

стереотип, цінності. 

SUMMARY 

Actuality of research. Health is a state of the body in which the functions of all its organs 

and systems are balanced with the external environment and there are no serious changes. 

The main characteristic of health is the high adaptability of the body to changing 

environmental conditions. A healthy body is able to withstand enormous mental and physical stress, 

significant fluctuations in environmental factors. Physically trained people have compensatory 

(protective and adaptive) reactions which are particularly well developed. However, the 

compensatory capabilities of the body are not limitless, sooner or later they may be depleted and then 

the disease occurs. 

Health is our priority and it still needs to be preserved. Also, if there are some abnormalities 

in health, we should try to eliminate them. And this can be achieved only by leading a healthy 

lifestyle. There are many examples when people with health problems, according to doctors, began 

to engage in physical activities and sports, not only improving their health, but also achieving high 

sports results. 

The purpose of the research is to find out the role of an individual’s personal-motivational 

attitude to the formation of an individual stereotype of a healthy lifestyle. 

Methods of research: 

1) theoretical: analysis of philosophical, social, medical, psychological and pedagogical 

literature and generalization of the received information; study of legislative and normative 

documents on health and valeological education; analysis of school curricula, textbooks, programs, 

manuals; theoretical modeling; 

2) empirical: observations, surveys, conversations. 

The methodological basis of the study is the provisions on the unity of nature, man and society, 

modern developments of personality-oriented education, philosophical and medical-biological 

provisions on the interdependence of physical, mental, social and spiritual health; scientific ideas 

about the essence and patterns of human development; psychological and pedagogical provisions for 

the education of a healthy lifestyle; conceptual foundations of the science of the essence and 

principles of national and valeological education in Ukraine. 

Research results. The attitude of the population to a healthy lifestyle was aimed at analyzing 

a number of issues: 
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1) to determine the percentage of people who, in their opinion, follow a healthy lifestyle. In 

general, a small majority of respondents believe that they clearly or predominantly lead a healthy 

lifestyle (28% of answers to each question). As to those participants, who do not lead a healthy 

lifestyle, the number represents 20% and 24% respectively. 

2) to find out what factors, according to the respondents, influence the formation of a healthy 

lifestyle. According to respondents, the formation of a healthy lifestyle is most affected by the absence 

of bad habits - 25% of all responses, sports and physical activity - 24%, personal hygiene - 23%, 

healthy and balanced nutrition - 18%, proper sleep - 8%, hardening of the body - 1%, the rest - 1%. 

3) to identify motives that inspire people to lead a healthy lifestyle; Among the motives to 

lead a healthy lifestyle, most respondents name the desire to live longer - 31%; not to spend part of 

life fighting an illness that could be stopped at the beginning of its development - 21%, to enjoy life 

- 20%, to be beautiful and like yourself - 19%, to improve the quality of life - 5%, to qualitatively 

expand the circle of communication - 3%, the rest - 1%. 

4) to determine the individual characteristics of the person that affect the observance of a 

healthy lifestyle. According to the respondents, the state of human health has the greatest impact on 

maintaining a healthy lifestyle - 65%. Professional load - 19%, creating conditions for regular 

physical activity - 11%, the rest - 5%. 

5) to find out the attitude of the population to bad habits and healthy eating; Most respondents 

have a negative attitude towards psychoactive substances, drink alcohol only on holidays and do not 

smoke. At the same time, a small number of respondents (5%) have a sharply negative attitude. 

6) to identify the main ways of recreation of people. Respondents, mostly in their free time, 

have a rest with friends or go in for sports (38% and 28% respectively). Also, the majority of 

respondents (64%) prefer active recreation. 

The scientific novelty of the obtained results lies in the fact that for the first time a theoretical 

generalization and a new solution of an actual scientific problem in the field of research of the role 

of personal-motivational attitude of a person on formation of individual stereotype of healthy lifestyle 

are given. The essence and content of the concept of "healthy lifestyle" are revealed and its 

philosophical and ontological aspects are defined. Psychological concepts of education of a healthy 

personality are described. The motivational sphere of personality is investigated and the role of the 

physiological nature of motivations is determined. The attitude of the population to a healthy lifestyle 

was investigated through a survey. 

Conclusions. The study showed that the population as a whole has a positive attitude to a 

healthy lifestyle in general. At the same time, there are certain stereotypes associated with the very 

definition of the above concept. The term "healthy lifestyle" is much broader than just the absence of 

bad habits and also includes work and rest, proper nutrition, exercise, etc; this also includes the system 

of attitude to oneself, to a stranger, to life in general, as well as the awareness of being, life goals and 

values, and so on. 

Keywords: healthy lifestyle, motivation, personality, individual stereotype, values. 

ВИСНОВКИ 

Суть здорового способу життя виходить з результату поширення індивідуальних або 

групових стилів поведінки, комунікації, порядку життєдіяльності, що закріплюються у формі 

зразків до традиційних рівнів. Головними складовими здорового способу життя є: дотримання 

режиму праці та відпочинку, харчування та сну, гігієнічних норм, доцільний режим рухової 

активності, відсутність шкідливих звичок, культура комунікації та поведінки у соціумі, 

культура сексуальної поведінки, змістовне дозвілля, яке дає розвиток особистості.  

Необхідними для створення ефективної стратегії зміцнення здоров’я є: 

- визначення соціальної політики у галузі охорони здоров’я в державі (наприклад, 

шляхом створення та послідовного впровадження програм соціальної політики щодо охорони 

здоров’я, забезпечення реальних джерел фінансування), формування державної політики 

охорони здоров'я; 
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- створення середовища, що сприяє зміцненню здоров’я (досягається шляхом розвитку 

знань та навичок для діяльності, пов’язаної зі здоров’ям, залучення членів суспільства через 

мережу місцевих громадських структур до активної участі у питаннях охорони здоров’я); 

- посилення соціальної діяльності в цій галузі; 

- розвиток індивідуальних (особистих) навичок; 

- переорієнтація медичних послуг (відхід від моделей економіки лікарень до цілісного 

підходу до переваг для здоров'я для всієї країни). 

На практиці завдання зміцнення здоров'я реалізуються через його основні компоненти: 

медичну освіту та державну політику, що сприяє зміцненню здоров'я. 

ВООЗ розробила загальні принципи зміцнення здоров’я: 

- Впевненність, що навколишнє середовище, яке не залежить від людей, є сприятливим 

для здоров’я. 

- Поєднання різноманітних, але взаємодоповнюючих методів або підходів, які 

включають комунікацію, освіту, законодавство, фінансові заходи, організаційні зміни та 

розвиток громади. 

- Прагнення до ефективної участі населення, сприяння самодопомозі та заохоченню 

людей власноруч знаходити шлях до зміцнення здоров’я своїх громад. 

Мотивація є спонуканням або потягом, що зумовлює активність організму людини та 

визначає його скерованість. Через те, що потреба є системою мотивів, насамперед потреби 

зумовлюють мотиви та їх утворення. Потреба –  це стан людини, що викликається 

необхідністю в об’єкті або об’єктах, які потрібні при її життєдіяльності та являють собою 

джерело її активності. Під мотивом розуміють предмет, що являє собою засіб задоволення 

потреби. Він організовує та скеровує поведінкові процеси. Множинність зовнішніх та 

внутрішніх чинників, що зумовлюють активну дію суб’єкта і визначають її і є самим процесом 

мотивації поведінки. 

Мотивацію можна розглядати не лише з точки зору особистості, а й колективу. 

Мотивація групи людей є предметом розгляду та самовдосконалення професійними 

менеджерами та керівниками команд. 

Інстинкт – вроджений мотив діяльності, ознака енергії або цілеспрямована діяльність 

аж до спонукань (сексуальна, материнська тощо). 

Інтерес – набутий мотив, який проявляється позитивним ставленням людини до 

предметів чи видів діяльності, які залучають її з точки зору пізнавального чи емоційного. 

Сильний інтерес називають терміном хобі. 

Прагнення – прагнення до самореалізації, досконалості. Іноді називають амбіцією. 

Ціль – свідомий напрямок діяльності, коли ми хочемо чогось досягти, зробити щось, 

уникнути чогось, зробити щось чи не зробити тощо. 

Ідеали – це зразкові цілі, такі як ідеал супутника життя, спосіб життя тощо. 

Звичка – схильність до здійснення певної діяльності за певних обставин. 

Проведене дослідження методом анкетування показало, що населення в цілому 

позитивно ставиться до здорового способу життя загалом. Водночас існують певні стереотипи, 

пов’язані із самим визначенням вищезгаданого поняття.  

Дослідження ставлення населення до здорового способу  життя проводилося з 2 по 25 

лютого 2021 року. Метою опитування було з'ясування ставлення громадян до свого здоров'я та 

здорового способу життя в цілому. За вказаний період в опитуванні взяли участь 100 осіб.  

Загалом лише незначна більшість опитаних відповіли, що однозначно або переважно 

ведуть здоровий спосіб життя. Що може бути зумовленим також самокритичним ставленням 

до власного способу життя.  

На думку респондентів найбільше впливає на формування здорового способу життя 

відсутність шкідливих звичок. Це підтверджує факт існування звуженого розуміння поняття 

«здорового способу життя» серед населення. 

Більшість опитуваних негативно ставиться до психоактивних речовин, вживає алкоголь 

лише на свята і не палить. Що загалом дозволяє побачити позитивну тенденцію щодо 
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ставлення до вищезгаданих явищ. Заборона реклами тютюну та алкоголю у ЗМІ та на 

телебаченні, на нашу думку, відіграло в цьому немалу роль. 

Опитані, в більшості, проводять вільний час, відпочиваючи з друзями або займаючись 

спортом, а також активно відпочивають. Що також може свідчити про позитивну динаміку 

переходу населення до здорового способу життя. 

Також існує ряд чинників в поведінці опитаних, які в подальшому можуть негативно 

повпливати на стан їх здоров’я. Тому для населення доцільно проводити роз’яснювальну та 

пропагандистську роботу в навчальних закладах, по телебаченню, через друковані засоби 

масової інформації. 

Таким чином, під час проведення дослідження було реалізовано мету та дослідницькі 

завдання магістерської роботи, що дозволяє зробити такі висновки:  

1. Здoрoвий спoсіб життя – це спoсіб нашoї життєдіяльнoсті, спрямoваний на збереження 

і пoкращення здoрoв’я людей. Сприяє здoрoвoму спoсoбу життя регулярний гігієнічним режим 

праці і відпoчинку, але дуже заважають такі шкідливі звички, як куріння, вживання алкoгoлю 

і наркoтиків. Вочевидь, це потрібна, але не основна умова. У здоровому способі життя 

головним є активне творення здоров'я, яке включає в себе всі його складові. З цього виходить, 

що термін «здорового спосіб життя» є набагато ширшим, ніж  просто відсутність шкідливих 

звичок і включає в себе також режим праці та відпочинку, правильне системне харчування, 

фізичну культуру тощо; сюди ж входить система ставлення до себе, до сторонньої людини, до 

життя загалом, а також усвідомлення буття, життєвих цілей та цінностей тощо. Отож, для 

творення здоров'я потрібно, як розширити уявлення про здоров'я та хворобу, так і вміло 

використовувати весь спектр чинників, які здійснюють вплив на складові здоров'я (фізичне, 

психічне, соціальне та духовне), володіння оздоровчими, загальнозміцнюючими методами та 

технологіями, формуванням установок здорового способу життя. 

2. Людина – сoціальна істoта, тобто суспільне, здатне вирoбляти та викoристoвувати 

знаряддя праці, змінювати навкoлишній світ.  Ця істoта має свідoмість як функцію 

висoкooрганізoванoгo мoзку та членoрoздільнoю прoмoвoю. Філoсoфи та лікарі довгий час 

вважали людину пoдoбoю прирoди, світу, кoсмoсу. Людина – це мікрoкoсмoс в макрoкoсмoсі, 

він складається з тих же елементів: вoди, пoвітря, вoгню. Отже, здoрoв’я є рівнoвагoю цих 

елементів, а хвoрoба – пoрушенням цієї рівнoваги. У деяких мислителів давнини в результаті 

спoстереження за життям людей, їх спoсобом і умoвами життя складалися перекoнання прo 

рoль сoціальних чинників в житті людини.  У міру рoзвитку медицини, істoрії та інших наук 

все більше накoпичувалoся спoстережень і дoказів значення сoціальних фактoрів у житті 

людини. Осoбливo це oтрималo рoзвитoк в епoху Відрoдження, кoли діяльність, духoвний світ, 

спілкування людей, сoціальний пoчаток знайшли відoбраження в філoсoфських і наукoвих 

працях. Здоровий спосіб життя, вочевидь, є залежним від ціннісних напрямів людини, її 

світоглядних бачень, соціального та морального досвіду. Суспільні норми, цінності здорового 

способу життя приймаються, як важливі, проте не завжди корелюють з цінностями, 

створеними соціальною свідомістю. 

3. Спосіб життя людини є певним способом інтеграції її потреб та діяльності, які 

супроводжують її переживання. Система способу життя відображається у відношеннях 

субординації та координації, у яких перебувають різні види життєдіяльності. Вона виявляється 

у тій частині часу доби, яка на них витрачається; у тому числі, на які способи життєдіяльності 

людина витрачає вільний час, яким видам дозвілля надає перевагу у ситуаціях, де є можливість 

вибору. У випадку, коли спосіб життя не включає в себе творчі види життєдіяльності, то 

знижується і його рівень відповідно. Одна особа більше використовує вільний час для читання, 

інша – для фізичних вправ, третя – для комунікації. Усвідомлено плануючи витрату часу та 

зусиль, людина має можливість або включатися у мережу комунікацій, або відокремлюватися 

від них. 

4. Мотивація є спонуканням або потягом, що зумовлює активність організму людини та 

визначає його скерованість. Через те, що потреба є системою мотивів, насамперед потреби 

зумовлюють мотиви та їх утворення. Потреба –  це стан людини, що викликається 
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необхідністю в об’єкті або об’єктах, які потрібні при її життєдіяльності та являють собою 

джерело її активності. Під мотивом розуміють предмет, що являє собою засіб задоволення 

потреби. Він організовує та скеровує поведінкові процеси. Множинність зовнішніх та 

внутрішніх чинників, що зумовлюють активну дію суб’єкта і визначають її і є самим процесом 

мотивації поведінки. Вивчення індивідуальних стереотипів населення на здоровий спосіб 

життя дозволяє виділити серед них умовно чотири групи. Перша група включає в себе 

абсолютні, загальнолюдські цінності, які отримали у студентів оцінку величезного значення. 

До них відносяться вдале сімейне життя, мужність і чесність, здоров'я, всебічний розвиток 

особистості, інтелектуальні здібності, сила волі і зібраність, вміння спілкуватися, володіння 

красою і виразністю рухів. Друга група «переважних цінностей» – гарна статура і фізичний 

стан, авторитет серед оточуючих. Третя група цінностей отримала найменування 

«суперечливих» за те, що в них одночасно представлені ознаки великого і невеликого 

значення. Вона включає наявність матеріальних благ, успіхи в роботі, задоволеність 

навчанням, заняття фізичними вправами і спортом, хороший рівень розвитку фізичних 

якостей, цікавий відпочинок. Четверта група цінностей названа «приватними», так як її змісту 

студенти надають невелике значення – знання про функціонування людського організму, 

фізична підготовленість до обраної професії, громадська активність. 

5. Виконане дослідження шляхом анкетування показало, що населення, в цілому 

позитивно ставиться до здорового способу життя загалом. Водночас існують певні стереотипи, 

пов’язані із самим визначенням вищезгаданого поняття. Термін «здоровий спосіб життя» є 

набагато ширшим, ніж  просто відсутність шкідливих звичок і включає в себе також режим 

праці та відпочинку, правильне системне харчування, фізичну культуру тощо; сюди ж входить 

система відношення до себе, до сторонньої людини, до життя загалом, а також усвідомлення 

буття, життєві цілі та цінності тощо. 
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АНОТАЦІЯ 

Мандрик А.В. «Виходжування немовлят починаючи з пологового залу до відділення 

інтенсивної терапії новонароджених за участю медичної сестри та її вплив на участь батьків». 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Магістерська робота на здобуття 

освітнього ступеня магістра медсестринства за спеціальністю  223 «Медсестринство», галузь 

22 «Охорона здоров’я»  КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної 

ради, Житомир, 2021. 

Актуальність дослідження. В першу чергу зростанням частоти і тяжкості 

перинатальної патології [Error! Reference source not found.]. В даний час близько 10-15% всіх 

новонароджених потребують переведення до  відділення постінтенсивного догляду. Хвороби 

перинатального періоду займають провідне місце серед причин дитячої смертності.  

Для України тема виходжування недоношених дітей дуже актуальна, бо щороку 

народжується близько 20 тисяч недоношених малюків, з них 3700 — з наднизькою масою тіла 

(менше 1500 грамів), у тому числі близько 1200 дітей з екстремально малою масою тіла (менше 

1000 грамів). Показник неонатальної захворюваності та смертності недоношених дітей 

набагато перевищує такий показник у доношених, причому він значною мірою залежить від 

ефективності надання медичної допомоги. При правильній організації виходжування, 

вигодовування та лікування недоношених немовлят, основаних на знанні анатомо-

фізіологічних особливостей їх розвитку, принципів гуманістичного неонатального догляду, 

сучасних підходів до реанімації та інтенсивної терапії, ці показники мають чітку тенденцію до 

зниження. Враховуючи ці дані, ми визначили за необхідність провести власні дослідження. 

Мета дослідження. Вивчення складових медсестринського процесу на етапах 

виходжування новонароджених від пологового залу до відділення інтенсивної терапії 

новонароджених та і її вплив на участь батьків. 

Для досягнення поставленої мети вирішувались такі завдання: 

1. Вивчити та визначити роль медичних сестер на етапах виходжування 

новонароджених від пологового залу до відділення інтенсивної терапії новонароджених.  

2. Встановити ступінь впливу медичних сестер відділень інтенсивної терапії на 

участь батьків у виходжуванні новонароджених. 

3. Розробити практичні рекомендації для медичних сестер відділень інтенсивної 

терапії новоронароджених щодо поліпшення їх роботи. 

4. Визначити роль батьків у виходжуванні новонароджених і розробити для них 

практичні рекомендації. 

Об’єкт дослідження: медичні сестри відділень інтенсивної терапії новонароджених, 

батьки. 

Предмет дослідження: складові роботи медичної сестри відділень інтенсивної терапії 

новонароджених, етапи виходжування новонароджених від пологового залу до відділення 

інтенсивної терапії, роль батьків. 

Методи дослідження: 

 бібліосемантичний – для вивчення світового досвіду та визначення 

перспективних підходів до проблеми забезпечення якості та безпеки новонароджених при 

наданні їм медичної допомоги; 

 медико-соціологічний – для дослідження рівня надання лікувально-

профілактичних послуг сестрами медичними; 

 статистичний – для аналізу результатів медико-соціологічного дослідження 

серед медичних сестер та батьків; 

Результати дослідженя  та їх обговорення 

Об'єктом вибіркового опитування стали 60 медичних сестер: 

 медичні сестри відділення інтенсивної терапії (30 обстежених); 

 медичні сестри відділення неонатального догляду та ІІ етапу виходжування 

новонароджених (30 обстежених). 
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 Анкетування 60 батьків проведене з метою визначення розуміння ними переваг 

безпосередньої участі у виходжуванні своїх новонароджених (оцінка впливу медичної сестри) 

а також оцінювання якості медсестринської допомоги на етапах виходжування. 

За результатами анкетування, вважають доцільним участь батьків на етапах 

виходжування новонароджених (сімейно-орієнтоване виходжування) 93,0% опитаних 

медичних сестер. 

Серед функцій батьків опитані відмітили: догляд за дитиною (годування, зміна 

памперсів, купання тощо), грудне вигодовування «за вимогою», відстеження динаміки 

зростання і ваги, допомогу у розумінні дитини і прийнятті рішень по догляду за нею, 

зміцнення відносин з сестринською бригадою. 

Відповіді на запитання про роль, яку медсестри відводять собі в виходжуванні дітей з 

низькою масою тіла, розподілилися так: 

 головну - 72,0% (практично всі маніпуляції і призначення виконуємо самі); 

 нарівні з лікарем (робимо спільну справу) – 28,0%. 

67% опитаних пов’язують ускладнення, що виникають у дитини в процесі лікування у 

відділенні, з недостатньою кваліфікованістю колег, 33% опитаних так не вважають. 

        Висновки 

Постійне спостереження медичними сестрами за змінами в стані дітей з патологіями, 

збереження повноцінного грудного вигодовування, навчання і залучення батьків до організації 

кваліфікованого догляду сприяють зниженню термінів виходжування і показника летальності. 

Анкетування середнього медичного персоналу показало, що: 

 переважна більшість медсестер вважають свою роль у виходжуванні 

новонароджених головною, тоді як меншість - такою ж, як роль лікаря; 

 більш ніж половина медсестер вважають, що ускладнення, що виникають у 

новонароджених дітей в процесі лікування у ВІТН, в якійсь мірі є наслідком недостатнього 

професіоналізму колег; 

 опитані медичні сестри вважають доцільним участь батьків на етапах 

виходжування новонароджених (сімейно-орієнтоване виходжування). 

ANNOTATION 

Alina Mandryk. "Nursing of babies starting from a delivery room to the Neonatal intensive 

care unit with the participation of a nurse and her influence on the participation of parents". Qualifying 

scientific work is on rights for a manuscript. Master's degree work on the receipt of educational 

master's of Nursing degree after specialty 223 " Nursing ", industry 22 "Health " HEI the "Zhytomyr 

medical institute" of the Zhytomyr regional council, Zhytomyr, 2021. 

Research actuality. first of all by the increase of frequency and severity of perinatal 

pathology [37]. Currently, about 10-15% of all newborns need to be transferred to the post-intensive 

care unit.Illnesses of perinatal period occupy a leading place among the reasons of the child's death 

rate. 

For Ukraine the theme of nursing of prematurely born children is very actual, because about 

20 thousand prematurely born babies give birth annually, from them 3700 - with  very low birth 

weight (less than 1500 grams), including about 1200 children with extremely low weight (less than 

1000 grams). The rate of neonatal morbidity and mortality of premature infants is higher than that of 

term infants, and it largely depends on the effectiveness of medical care. With the correct organization 

of care, feeding and treatment of premature infants, based on knowledge of anatomical and 

physiological features of their development, the principles of humanistic neonatal care, modern 

approaches to resuscitation and intensive care, these indicators have a clear downward trend. Given 

these data, we identified the need to conduct our own research. 

The porpose of the study.  Study of the components of the nursing process at the stages of 

nursing newborns from the delivery room to the neonatal intensive care unit and its impact on parental 

involvement. 

To achieve this goal it is planned to solve the following research tasks: 
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1. To study and determine the role of nurses in the stages of nursing newborns from the 

delivery room to the neonatal intensive care unit. 

2. To establish the degree of influence of nurses of intensive care units on the participation of 

parents in the care of newborns. 

3. Develop practical recommendations for nurses of neonatal intensive care units to improve 

their work. 

4. To determine the role of parents in the care of newborns and to develop practical 

recommendations for them. 

Object of research: nurses of neonatal intensive care units, parents. 

Subject of research: components of the work of the nurse of neonatal intensive care units, 

stages of care of newborns from the delivery room to the intensive care unit, the role of parents. 

Research methods: 

 bibliosemantic - to study the world experience and identify promising approaches to the 

problem of quality and safety of newborns in providing them with medical care; 

 medical and sociological - to study the level of treatment and prevention services by nurses; 

 statistical - to analyze the results of medical and sociological research among nurses and 

parents; 

The results of the study and their discussion 

The object of the sample survey were 60 nurses: 

 nurses of the intensive care unit (30 examined); 

 nurses of the neonatal care department and the second stage of newborn care (30 examined). 

 A survey of 60 parents was conducted to determine their understanding of the benefits of 

direct participation in the care of their newborns (assessment of the impact of the nurse) as well as to 

assess the quality of nursing care at the stages of care. 

According to the results of the questionnaire, 93.0% of the surveyed nurses consider it 

appropriate for parents to participate in the stages of newborn care (family-oriented care). 

Among the responsibilities of parents, respondents noted: child care (feeding, changing 

diapers, bathing, etc.), breastfeeding "on demand", tracking the dynamics of growth and weight, 

helping to understand the child and make decisions about caring for her, strengthening relations with 

the nursing team. 

The answers to the question about the role that nurses play in caring for children with low 

body weight were distributed as follows: 

 main - 72.0% (almost all manipulations and appointments are performed by ourselves); 

 along with the doctor (we do a common cause) - 28.0%. 

67% of respondents associate complications that occur in a child during treatment in the ward 

with insufficient qualifications of colleagues, 33% of respondents do not think so. 

Conclusions 

Constant monitoring by nurses of changes in the condition of children with pathologies, 

maintenance of full breastfeeding, training and involvement of parents in the organization of qualified 

care contribute to the reduction of terms of nursing  and mortality. A questionnaire of paramedics 

staff showed that: 

 the vast majority of nurses consider their role in the care of newborns to be the main one, 

while the minority - the same as the role of the doctor; 

 more than half of nurses believe that complications that occur in newborns during treatment 

at NICU are the result of insufficient professionalism of colleagues; 

 interviewed nurses consider it appropriate for parents to participate in the stages of nursing 

newborns (family-oriented nursing). 

Key words: newborns, nursing, nurse, parents. 

ВИСНОВКИ 

Постійне спостереження медичними сестрами за змінами в стані дітей з патологіями, 

збереження повноцінного грудного вигодовування, навчання і залучення батьків до організації 



 

137 
 

кваліфікованого догляду сприяють зниженню термінів виходжування і показника летальності. 

Анкетування середнього медичного персоналу показало, що: 

 переважна більшість медсестер вважають свою роль у виходжуванні 

новонароджених головною, тоді як меншість - такою ж, як роль лікаря; 

 більш ніж половина медсестер вважають, що ускладнення, що виникають у 

новонароджених дітей в процесі лікування у ВІТН, в якійсь мірі є наслідком недостатнього 

професіоналізму колег; 

 опитані медичні сестри вважають доцільним участь батьків на етапах 

виходжування новонароджених (сімейно-орієнтоване виходжування). 

Публікація результатів дослідження. 

1. Мандрик А.В. Етапи догляду новонароджених за участю медичної сестри. Підсумкова 

науково-практична конференція Студенського наукового товариства Житомирський 

медичний інститут Житомирської обласної ради. 2021. С. 133-138. 

2.Мандрик А.В Етапи виходжування немовлят за участю медичної сестри та її вплив на участь 
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АНОТАЦІЯ 

 

Актуальність проблеми. Пандемію коронавірусної інфекції небезпідставно можна 

вважати найбільш кризовим етапом у сучасному розвитку та функціонуванні галузі охорони 

здоров’я. Особливої уваги заслуговує функціонування психіатричних закладів і відділень в 

умовах карантинних обмежень. Дотримання балансу між профілактичними, 

протиепідемічними заходами та лікувальними методиками стає вкрай важливим. Провідну 

роль у цих процесах відіграє медична сестра, яка підтримує постійний зв’язок із пацієнтами, 

відповідає не лише за належне лікування, а й за їх добробут і безпеку. 

Мета дослідження – проаналізувати особливості роботи медичної сестри 

психіатричного відділення в період пандемії COVID-19 та розробити модель профілактичних 

заходів.   

Для реалізації мети були поставлені наступні завдання:  

 Розглянути дані вітчизняної та зарубіжної наукової літератури з питань профілактики 

коронавірусної інфекції в медичних закладах;  

 Проаналізувати роботу медичних сестер психіатричного відділення та вивчити фактори, що 

впливають на якість роботи; 

 Визначити і за допомогою медико-соціологічного дослідження перевірити ефективність 

роботи медичної сестри психіатричного відділення як організатора профілактичної роботи в 

період пандемії коронавірусної інфекції; 

 Опитати медичних сестер щодо профілактики коронавірусної інфекції; 

 Обгрунтувати підходи до вдосконалення організації роботи медичної сестри психіатричного 

відділення в період коронавірусної інфекції, з метою підвищення якості надання медичних 

послуг. 

Матеріал та методи дослідження.  

В дослідженні взяли участь 160 медичних сестер, з них 25% мали другу кваліфікаційну 

категорію, 24,4% – першу, 30,6% – вищу категорію та 20% медичних сестер не мали 

кваліфікаційної категорії. Було визначено загальномедичний стаж роботи медичних сестер та 

стаж роботи у психіатричному відділенні, наявність кваліфікаційної категорії та курсів 

підвищення кваліфікації. 

Питання анкети було поділено на блоки, які включали питання щодо клінічних проявів, 

профілактики коронавірусної інфекції, функціональних обов’язків медичної сестри 

психіатричного відділення в період пандемії. 

У дослідженні безпосередньо та в різних комбінаціях використані наступні методи 

дослідження: бібліосемантичний; системного аналізу та логічного узагальнення; опитування; 

анкетування; математичної обробки зібраних даних. 

Результати дослідження. Медична сестра психіатричного закладу, в силу покладених на 

неї професійних обов’язків, має постійний контакт із психічнохворим протягом тривалого часу. 

Саме медична сестра повинна навчити пацієнта основним заходам безпеки, підготувати до 

самостійного життя в умовах пандемії, навчити як діяти та куди звертатись в разі появи перших 

симптомів недуги.  

Результати дослідження переконали, що медичні сестри розуміють шляхи передачі 

коронавірусної інфекції та їх роль у поширенні недуги. 67,5% медичних сестер вказали повний 

перелік шляхів передачі збудника, а 6,9% не змогли відповісти на це питання. 

На заваді проведення профілактичних заходів стоять безсимптомні випадки. 10% 

медичних сестер не змогли охарактеризувати поняття безсимптомного випадку, а 16,9% 

учасників анкетування висвітлили це питання лише частково. При цьому вказана тенденція 

фіксувалася серед медичних сестер усіх категорій. 

Поза увагою 20% медичних сестер залишилися такі прояви хвороби, як різка слабкість, 

нудота, біль у животі, діарея. Отриманий цифровий матеріал свідчить про високий рівень 

компетенції в цьому питанні серед медичних сестер вищої кваліфікаційної категорії – 23,7% та 

першої кваліфікаційної категорії – 20%. 
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Проблемним питанням для значної кількості учасників дослідження стало визначення 

групи осіб, найбільш сприйнятливих до коронавірусної інфекції, а саме: 30,6% не віднесли до 

цієї групи курців, осіб чоловічої статі та людей із значними порушеннями в імунній системі. 15% 

медичних сестер не змогли визначити важливі складові поняття соціальна дистанція, як 

наприклад відмова від потискання руки при зустрічі або мінімізація контактів із поверхнями 

спільного користування та дезінфекція контактних поверхонь (ручки дверей, кнопки ліфтів 

тощо). 

Було встановлено, що 10% медичних сестер не вбачають у кожному пацієнті загрозу 

інфікування, 17,5% з них не змогли визначитись зі своїм ставленням до цього питання. Найбільш 

непевну позицію було виявлено у медичних сестер, які мали другу кваліфікаційну категорію – 

8,1% та медичних сестер без категорії – 5,6%.Досить велика частка медичних сестер, 27,5%, 

заперечили використання захисних екранів під час виконання маніпуляцій. Близько 18% 

медичних сестер надали частково правильну відповідь щодо визначення тривалості 

інкубаційного періоду.  

73,1% медичних сестер навели вичерпний перелік стандартних заходів безпеки, серед 

яких найдієвішими було визначено гігієну рук, етикет кашлю та респіраторну гігієну. Проте 

виявлено, що 7,5% учасників анкетування не мають необхідних для ефективної протидії 

захворюванню коровірусною хворобою знань. 

Методики лікування психічнохворих вимагають роботи в групах, заходів, покликаних 

сприяти соціалізації пацієнтів, а не відсторонення і збільшення дистанції. Обмеження, які 

дозволяють унеможливити інфікування, можуть викликати підвищення тривоги, роздратування, 

неспокій і навіть агресію у пацієнтів. Тому дотримання балансу між профілактичними, 

протиепідемічними заходами та лікувальними методиками стає вкрай важливим в діяльності 

психіатричного закладу. Медична сестра, яка цілодобово спостерігає за станом здоров'я 

пацієнтів, повинна вміти гармонійно поєднувати виконання своїх основних функціональних 

обов’язків із заходами, спрямованими на запобігання виникнення спалаху коронавірусної 

хвороби у відділенні як серед пацієнтів, так і серед співробітників. Створення безпечного 

середовища, у якому ризики інфікування коронавірусом є мінімальними, залежить не лише від 

належних теоретичних знань у медичних сестер, а й від їхнього свідомого ставлення до своїх 

функціональних обов'язків і належного рівня відповідальності за свої дії.  

   Висновки. 

Проведене дослідження дозволило встановити достатньо високий рівень знань щодо 

коронавірусної хвороби серед медичних сестер і водночас вказало на потребу у постійному 

інформаційному забезпеченні та постійному вдосконаленні практичних навичок.   

Інформаційне забезпечення повинно передбачати різноманітні заходи, в ході яких 

медичні сестри матимуть змогу дізнаватися актуальну інформацію про COVID-19, 

обговорювати практичні ситуації і отримувати відповіді на свої питання.  

Питання, пов’язані з коронавірусною інфекцією повинні бути включені до програми 

курсів підвищення кваліфікації медичних сестер психіатричних установ. 

Інформаційно-навчальні заходи слід підкріплювати поширенням друкованих 

матеріалів, наприклад, інформаційних бюлетенів, посібників, що містять актуальну 

інформацію про статистику захворюваності, прогнози та подальший розвиток ситуації, а 

також корисні поради та вимоги щодо практичної діяльності медичних сестер психіатричних 

відділень в умовах пандемії. 

Ключові слова: коронавірусна інфекція, профілактика, психіатричне відділення, 

інформаційна підтримка. 

SUMMARY 

The urgency of the problem. Coronavirus pandemic can be reasonably regarded as the 

toughest crisis period in modern development and functioning of health care service. Close attention 

should be paid to the functioning of psychiatric facilities and departments under the quarantine 

restrictions. The balance between preventive measures and methods of treatment is becoming 
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extremely important. A nurse who constantly communicates with patients and is responsible for their 

safety and general well-being plays a vital role in these processes.  

The purpose of the study is to analyze the features of organization of nurse’s work in 

psychiatric department during COVID-19 pandemic and provide preventive measures strategy.  

In order to accomplish this purpose the following tasks have been identified: 

 Consider domestic and foreign academic literature regarding preventive measures in health care 

facilities during COVID-19 pandemic;  

 analyze performance of nurses in psychiatric department and explore the factors which affect its 

quality;  

 identify the ways in which nurses in psychiatric department help to prevent the spread of 

infection during COVID-19 pandemic and asses the effectiveness of these efforts by means of 

medical sociological survey;  

 conduct a survey regarding coronavirus infection prevention among nurses; 

 explore the ways in which organization of nurse’s work in psychiatric department during 

COVID-19 pandemic can be improved in order to increase the quality of medical services.  

   Material and methods of research.  

The survey received responses from 160 nurses, among them 25% have got the second 

qualification category; 24,4% have got the first qualification category; 30,6%  of nurses have got the 

highest qualification category and 20% of nurses have not got any qualification category. The overall 

length of service, experience of work in psychiatric department, availability of qualification category 

and in-service training have also been taken into consideration. 

Questions of the survey have been divided into sections which include clinical symptoms, 

prevention of coronavirus infection and functional duties of nurses in psychiatric department during 

COVID-19 pandemic.  

The research was conducted by means of the following research methods: systematization of 

scientific literature and logical generalization, survey, questionnaire, mathematical approach to data 

processing. 

Research findings. A nurse is a medical worker who constantly maintains the contact with a 

mentally ill patient. It is a nurse who has to teach a patient the main safety measures, prepare him or her 

to an independent life during the pandemic and explain him or her how to act and with whom to consult 

in case when the first symptoms of disease appear. The research findings prove that the nurses are aware 

of the ways of coronavirus transmission. 67,5% of surveyed nurses named all known ways of 

coronavirus transmission while 6,9% of them did not manage to answer this question.  

Asymptomatic cases of COVID-19 are the main obstacle to successful preventive measures 

implementation. 10% of surveyed nurses did not manage to explain what asymptomatic case is while 

16,9% of nurses shown incomplete knowledge of this term. Meanwhile, this tendency proved to be 

widespread among nurses of all categories.  

20% of nurses did not take into account such coronavirus symptoms as asthenia, nausea, 

stomachache and diarrhea. Research findings have proved the high level of competence regarding this 

issue among nurses of the highest qualification category (23,7%) and among nurses if the first 

qualification category (20%).  

Surveyed nurses found it difficult to define the groups of people who are the most vulnerable to 

coronavirus infection: 30,6% did not mention smokers, men and people who suffer from immune system 

disorders. 15% did not manage to define what social distance is and name its components such as refusal 

to shake hands, minimization of contacts with surfaces in public places (i.e. door handles, elevator 

buttons, etc.) and their disinfection.  

It was found out that 10% of nurses do not regard each patient as a potential source of infection 

while 17,5% did not manage to decide on this issue. Nurses with the second qualification category 

(8,1%) and nurses without any category were the most unsure regarding this issue. A significant number 

of nurses (27,5%) denied using protective screens while carrying out their duties. Around 18% of nurses 

shown incomplete knowledge about the incubation period of COVID-19.  
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73,1% of surveyed nurses suggested a full list of safety measure among which such issues as 

proper hand sanitation and respiratory hygiene are considered to be the most effective. However, 7,5% 

of them are less aware of measures aimed at preventing coronavirus transmission.  

Methods of treatment of mentally ill patients require group work and activities aimed at patients’ 

socialization, but not at increasing the distance. Restrictions that have to protect patients from infection 

can cause the increase of anxiety, irritation, uneasiness and even aggression among them. That is why a 

balance between preventive counter-epidemic measures and medical approaches is becoming 

increasingly important in facility’s functioning. 

A nurse who constantly oversees the patient’s health condition should know how to combine 

carrying out of his/her main functional duties with measures aimed at preventing the outbreak of 

coronavirus infection both among patients and among co-workers. Creation of safety environment where 

the risk of coronavirus infection is minor depends not only on necessary theoretical knowledge but also 

on responsible attitude of medical workers to their duties.  

Conclusions. 

Conducted research has proved the high level of awareness regarding COVID-19 among nurses 

and at the same time pointed out the need to provide them with a proper information support and 

constantly improve their skills.  

Information support should include various activities which will help nurses to find out the newest 

information about COVID-19, discuss various cases of disease and find answers to their questions.   

The issue of COVID-19 should be included into programs of in-service training for nurses in 

psychiatric departments and facilities.  

In addition to such trainings and activities, the circulation of printed materials such as bulletins, 

manuals, which contain necessary information about COVID-19 statistics, predictions on further spread 

of infection, useful advice and requirements to nurse’s performance, should be launched.  

Key words: coronavirus infection; preventive measures; psychiatric department; information 

support. 

ВИСНОВКИ 

На основі результатів наукового дослідження на тему «Особливості організації роботи 

медичної сестри психіатричного відділення в період пандемії COVID-19» проведеного на базі 

КНП «Обласний медичний центр психічного здоров’я» Житомирської обласної ради  

теоретично узагальнено і запропоновано варіанти практичного вирішення актуальних питань, 

пов’язаних із організацією роботи медичних сестер для протидії коронавірусній інфекції в 

психіатричному відділенні, що дало змогу  сформулювати наступні висновки: 

1. Стрімке поширення коронавірусної інфекції вимагає від медичної сестри глибоких 

знань та чітких дій для недопущення виникнення спалахів коронавірусної інфекції у 

психіатричному відділенні. 

2. Заходи, спрямовані на недопущення спалаху у відділенні прості, не вимагають 

складних маніпуляцій, але надзвичайно важливі.  

3. Профілактичні заходи, спрямовані на боротьбу із коронавірусною інфекцією не 

повинні створювати передумов для порушення прав пацієнтів, приниження їхньої гідності.  

4. Методики лікування психічнохворих вимагають роботи в групах, заходів, 

покликаних сприяти соціалізації пацієнтів, а не відсторонення і збільшення дистанції.  

5. Дотримання балансу між профілактичними, протиепідемічними заходами та 

лікувальними методиками стає вкрай важливим в діяльності закладу. 

6. Враховуючи специфіку надання психіатричної допомоги, медична сестра повинна 

забезпечити максимально чітке поєднання методів надання спеціалізованої допомоги із 

методами профілактики коронавірусної інфекції. 

7. Важливу роль у цьому процесі відіграють такі основні методи профілактики, як 

використання засобів індивідуального захисту, дотримання соціальної дистанції, 

респіраторної гігієни та гігієни рук, а також температурний скринінг як медичного персоналу, 

так і пацієнтів. 
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8. Медичні сестри – це основний бар’єр розповсюдження коронавірусної інфекції в 

закладі, тому їхні знання – це запорука попередження поширення інфекційних захворювань 

серед пацієнтів. 

9. Вагомої ролі набувають рівень обізнаності медичних сестер про коронавірусну 

хворобу й інфекційні захворювання загалом, а також свідоме ставлення медичних 

співробітників до своїх функціональних обов’язків.   

10. Проведене нами дослідження серед медичних сестер психіатричного відділення 

КНП "Обласний медичний центр психічного здоров’я Житомирської обласної ради" 

продемонструвало, що медичні сестри мають чітке розуміння того, що таке коронавірусна 

хвороба (70%), шляхи її передачі (67,5%), клінічні прояви (72,5%) і тривалість інкубаційного 

періоду при коронавірусній інфекції (75,63%). 

11. Алгоритмом дій при виявленні хворого на COVID-19 володіють 75,64% медичних 

сестер і правилами респіраторної гігієни 80%. 

12. Високий рівень знань про використання засобів індивідуального захисту, порядок 

їх одягання продемонстрували 86,87%, зняття і утилізації 88,12% медичних сестер. 

13.  58,12% опитаних висловили страх захворіти на цю хворобу з огляду на її 

агресивність і непередбачуваність, визначитися з відповіддю не змогли 28,13% медичних 

сестер, пояснивши свою невпевненість тим, що вірус наразі ще не достатньо досліджений і що 

значна кількість людей хворіє безсимптомно. 

14. Отримані результати підтверджують потребу активного поширення актуальної 

інформації про коронавірусну хворобу задля вдосконалення знань медичних працівників і 

підвищення ефективності протиепідемічних заходів. 

15.  Інформаційне забезпечення повинно передбачати різноманітні заходи, в ході яких 

медичні сестри матимуть змогу дізнаватися актуальну інформацію про COVID-19, 

обговорювати практичні ситуації і отримувати відповіді на свої питання.  

16. Питання, пов’язані з коронавірусною інфекцією повинні бути включені до 

програми курсів підвищення кваліфікації медичних сестер психіатричних установ. 

17. Створення безпечного середовища, у якому ризики інфікування коронавірусом є 

мінімальними, залежить не лише від належних теоретичних знань у медичних сестер, а й від 

їхнього свідомого ставлення до своїх функціональних обов'язків і належного рівня 

відповідальності за свої дії. 

18. Інформаційно-навчальні заходи слід підкріплювати поширенням друкованих 

матеріалів, наприклад, інформаційних бюлетенів, посібників, що містять актуальну 

інформацію про статистику захворюваності, прогнози та подальший розвиток ситуації, а 

також корисні поради та вимоги до практичної діяльності медичних сестер психіатричних 

відділень в умовах пандемії. 

19. Проведене дослідження продемонструвало високий рівень знань про 

коронавірусну хворобу серед медичних сестер і водночас підтвердило потребу у постійному 

інформаційному забезпеченні і постійному вдосконаленні їхніх практичних навичок.   
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Актуальність дослідження. Одним із ключових факторів у виникненні втоми 

скелетних м’язів є накопичення активних форм кисню (АФК) та інших метаболітів, що 

утворюються внаслідок їх активного скорочення. Наразі для зменшення проявів м’язової 

втоми часто використовують екзогенні антиоксиданти.  

Мета дослідження – дослідити динаміку скорочення скелетного м’яза щура за 

введення водорозчинних наночастинок С60 фулеренів. Для одержання водного  колоїдного 

розчину С60 фулерену (С60ВРФ; максимальна концентрація 0,15 мг/мл) був використаний 

метод, який ґрунтується на переведенні молекул С60 з толуолу у воду за дії ультразвуку. С60 

фулерени проникають через клітинні мембрани, локалізуються всередині клітини у 

мітохондріях та інших органелах, нейтралізують супероксидний та гідроксильний аніон 

радикали, накопичуються у нирках, печінці та жовчному міхурі і виводяться з організму 

тварин упродовж 48-72 год із сечею. Значення LD50 для водорозчинних С60 фулеренів складає 

500 мг/кг щура.  

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети були використані 

бібліосемантичний, електрофізіологічні та біохімічні методи, поведінкові тести на моделі 

експериментального геміпаркінсонізму, методи математичної статистики, логічного 

узагальнення. Експериментальна робота складалася з трьох основних серій: І – дослідження 

на тваринах, яким уводили C60ВРФ у дозі 0,15 мг/кг у процесі розвитку втоми скелетних 

м’язів; ІІ – дослідження на тваринах, яким за годину до електричної стимуляції, що викликала 

втому, вводили C60ВРФ (доза 0,15 мг/кг); ІІІ – дослідження на неанестезованих тваринах 

(модель експериментального геміпаркінсонізму), яким попередньо, за годину до хімічної 

стимуляції, що викликала інтенсивні циркуляторні рухи і, як наслідок, призводила до м’язової 

втоми, уводили C60ВРФ або NAC (доза 0,15 мг/кг). 

Щоб викликати м’язову втому триголового м’яза литки                                                  (m.m. 

gastrocnemius – soleus) щура застосовували 3 і 5 серій високочастотної електричної стимуляції 

тривалістю 30 хв, розділених інтервалами відпочинку по 15 хв. Втомою вважали зниження 

рівня зусилля, яке розвивалося м’язом, на 50% і вище від початкових значень.  

Результати дослідження. За допомогою електрофізіологічного методу виявлено, що 

під час розвитку втоми скелетних м’язів, спричиненої електричною стимуляцією, відбувалося 

зниження рівня м’язового зусилля в експериментальних щурів. Проте після застосування 

внутрішньом’язової ін’єкції C60ВРФ у цих тварин відбувалося часткове відновлення сили 

скорочення м’яза з її подальшим утриманням на певному рівні впродовж тривалого часу.  

Застосування моделі тварин з експериментальним геміпаркінсонізмом, дозволило 

виявити у поведінкових тестах вплив С60ВРФ на динаміку їх рухової активності за умов 

розвитку м’язової втоми. Встановлено позитивний ефект С60 фулеренів на розвиток втоми у 

геміпаркінсонічних щурів, про що свідчить відносно стала швидкість циркуляторних рухів 

тварин упродовж усього експерименту на тлі значного зменшення кількості обертів у тварин 

контрольної групи. Це підтверджує значну антиоксидантну дію С60ВРФ на рівні цілісного 

організму.  

Проведено порівняльний аналіз впливу С60ВРФ залежно від способу його введення в 

організм (системного або перорального). Встановлено, що розвиток сили скорочення 

триголового м’яза литки щурів не спричинив статистично значущої залежності (p>0,05) від 

такого фактора, як спосіб уведення речовини. В електрофізіологічних експериментах 

досліджено ефективність антиоксидантних властивостей С60 фулерену за розвитку м’язової 

втоми. Показано, що у тварин, які перорально вживали C60ВРФ, відбувалося незначне 
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зниження сили м’язового скорочення з подальшим тривалим утриманням її рівня, тоді як у 

контролі простежено постійне зниження рівня сили скорочення м’яза. 

 Отже, вперше показано, що застосування C60ВРФ за умов розвитку втоми скелетних 

м’язів веде до нормалізації прооксидантно-антиоксидантного балансу в м’язовій тканині 

щурів і сприяє поліпшенню динамічних параметрів скорочення м’язів. Завдяки потужній 

антиоксидантній активності C60 фулерен ефективно впливає на гомеостаз м’язової тканини 

щурів і, таким чином, підтримує нормальний фізіологічний стан м’язів, подовжуючи 

тривалість їх активного функціонування. Уперше досліджено дію С60 фулеренів на фізичну 

активність неанестезованих тварин у поведінкових тестах на моделі експериментального 

геміпаркінсонізму. Виявлено зменшення проявів утоми та збільшення витривалості під час 

виконання циркуляторних рухів упродовж однієї години.  

Висновки. Отримані експериментальні дані можуть бути використані у подальших 

дослідженнях щодо створення та застосування біологічно-активних речовин, які сприяють 

запобіганню розвитку м’язової втоми та її корекції. Зокрема, водорозчинні наночастинки С60 

фулеренів можуть бути випробувані у клінічних дослідженнях і як ефективні терапевтичні 

наноагенти увійти до складу нових фармпрепаратів, які використовують у медицині для 

лікування патологічної втоми, що призводить до виникнення хронічного болю. 

Ключові слова: втома скелетних м’язів, електрична стимуляція, C60 фулерени, 

антиоксидантна система, неанестезовані тварини, експериментальний геміпаркінсонізм, щурі. 

SUMMARY 

Mishchenko Iryna. Prospects for the Study of Antioxidant Properties of C60 Fullerene Nanoparticles 

as a Means of Preventing Peripheral Muscle Fatigue. Qualifying scientific paper manuscript 

copyright. Master’s thesis for a master’s degree in 229 «Public Health», field of knowledge 22 

«Health». MHEI «Zhytomyr Medical Institute» of Zhytomyr Regional Council. Zhytomyr, 2021. 

Actuality of research. One of the key factors in skeletal muscle fatigue is the accumulation 

of reactive oxygen species (ROS) and other metabolites that result from their active contraction. 

Currently, exogenous antioxidants are commonly used to reduce muscle fatigue. 

The purpose – of the study was to investigate the development of fatigue of rat skeletal 

muscle under the action of water-soluble С60 fullerene nanoparticles. To obtain С60 fullerene aqueous 

colloidal solution (C60FAS; maximum concentration 0.15 mg/ml), a method based on the conversion 

of С60 molecules from toluene to water by ultrasound was used. С60 fullerenes penetrate cell 

membranes, localize inside cells in the mitochondria and other organelles, neutralize the superoxide 

and hydroxyl anion radicals, accumulate in the kidneys, liver, and gall bladder and are excreted in 

animals within 48-72 h with urine. The LD50 value for water-soluble С60 fullerenes is 500 mg/kg of 

rat. 

Methods of research. To achieve this goal were used bibliosemantic, electrophysiological 

and biochemical methods, behavioral tests on the model of experimental hemiparkinsonism, methods 

of mathematical statistics, logical generalization. The experimental work consisted of three main 

series: I – study of animals  that were administered C60FAS at a dose of 0.15 mg/kg during the 

development of skeletal muscle fatigue; II – study of animals that were administered C60FAS or N-

acetylcysteine (NAC) or β-alanine (0.15 mg/kg dose) an hour before the electrical stimulation that 

caused fatigue; III – study on non-anesthetic animals (experimental hemiparkinsonism model) that 

were administered C60FAS or NAC (0.15 mg/kg dose), prior to an hour before chemical stimulation, 

caused intense circulatory movements and, as a consequence, led to muscle fatigue. 

To cause muscle fatigue of the three-headed calf muscle (i. e. gastrocnemius - soleus), rats 

were administered 3 and 5 series of high-frequency electrical stimulation for 30 min, separated by 

15-min rest intervals. Fatigue was thought to be a 50% reduction in muscle development from the 

original values.  

Results. Using the electrophysiological method of research, it was revealed that with the 

development of skeletal muscle fatigue, caused by electrical stimulation, there was a decrease in the 

level of muscular effort in experimental rats. However, after the use of C60FAS injection, a partial 

recovery of the muscle force contraction was observed with its subsequent maintenance at a certain 



 

148 
 

level for a long time.  

After electrophysiological experiments, biochemical studies of the most informative markers 

of fatigue were conducted, in particular, the number of products of muscle metabolism (lactic acid, 

LA), markers of oxidative stress (thiobarbituric acid reactive substances, TBARS; hydrogen 

peroxide, H2O2), as well as the activity levels of such endogenous antioxidants such as reduced 

glutathione (GSH), catalase (CAT), glutathione peroxidase (GPx) and superoxide dismutase (SOD) 

were evaluated in fatigued muscle tissue. 

In behavioral tests the use of an animal model with experimental hemiparkinsonism allowed 

us to detect the effect of C60 fullerenes on their physical activity dynamics during muscle fatigue 

development. The positive effect of C60 fullerenes on the development of fatigue in hemiparkinsonian 

rats was established, as evidenced by the relatively constant rate of circulatory movements of animals 

throughout the experiment, with a significant decrease in the number of revolutions in animals of the 

control group. This confirms the significant antioxidant effect of C60FAS at the level of the whole 

organism. 

A comparative analysis of the C60FAS effect depending on the administration method into the 

organism (systemic or oral) has been studied. It was not revealed that there is statistically significant 

dependence (p>0,05) of the contraction force development of the m. triceps surae on such a factor as 

the method of substance administration. In the electrophysiological and biochemical experiments, the 

effectiveness of C60 fullerene antioxidant properties was investigated under conditions of the muscle 

fatigue development. It was shown that in animals that drank C60FAS, there was only a slight decrease 

of the muscle contraction force followed by long-term maintenance of such force level.  

For the first time, it has been shown that the use of water-soluble pristine C60 fullerenes under 

conditions of skeletal muscle fatigue development leads to the normalization of prooxidant-

antioxidant balance in the muscle tissue of rats and contributes to the improvement of dynamic 

parameters during muscle contraction. Due to its powerful antioxidant activity and the absence of 

acute toxicity in vivo at low concentrations, C60 fullerene has a greater effect on rat muscle 

homeostasis, which, in turn, maintains the normal physiological state of the muscles and increases 

the duration of their active work. For the first time it was studied the effect of C60 fullerenes on the 

physical activity of non-anesthetic animals in behavioral tests in experimental hemiparkinsonism 

model. Analysis of the data showed a decrease in the fatigue manifestation and an endurance increase 

during the prolonged performance of circulatory movements.  

Conclusions. The experimental data obtained can be used in further studies on the creation 

and use of biologically active substances that contribute to the prevention of muscle fatigue and its 

correction. In particular, C60 fullerene nanoparticles can be tested in clinical studies, and, as promising 

agents for effective therapy, be a part of the new drugs used used in medicine to treat pathological 

fatigue, which leads to chronic pain. 

Key words: skeletal muscle fatigue, electrical stimulation, C60 fullerenes, antioxidant system, 

markers of oxidative stress, non-anesthetic animals, experimental hemiparkinsonism, rats. 

ВИСНОВКИ 

У магістерській  роботі представлено результати досліджень впливу водорозчинних 

наночастинок С60 фулеренів на динаміку скорочення скелетного м’яза щура. 

1. Проаналізувавши силову відповідь триголового м’яза литки щура за умов розвитку 

втоми, виявили відтермінування зниження рівня м’язового зусилля при внутрішньом’язовому 

введенні C60 фулеренів до 44% упродовж 120 хв порівняно з контролем, де за той самий 

проміжок час зниження був удвічі вищим і склав 85% від вихідного значення. Застосування 

одноразової ін’єкції водорозчинних C60 фулеренів дозою 0,15 мг/кг веде до скорочення часу 

відновлення силової відповіді м’яза (після стану його повного виснаження), а також до 

подовження часу активного функціонування м’яза (витривалості). 

2. Ступінь розвитку м’язової втоми не залежав від способу введення водорозчинних C60 

фулеренів (внутрішньом’язове, внутрішньочеревне або пероральне), оскільки достовірної 

різниці в ефективності його дії на силову відповідь триголового м’яза литки щура під час 

електричної стимуляції не виявлено.   
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3. Дослідження розвитку м’язової втоми в неанестезованих щурів на моделі тварин з 

експериментальним геміпаркінсонізмом за дії С60 фулеренів виявило їх позитивний ефект, про 

що свідчить відносно стала швидкість циркуляторних рухів тварин упродовж усього 

експерименту на тлі значного зменшення (70–80 %) кількості обертів у тварин контрольної 

групи. 

4. Експериментальне дослідження на тваринах доводить, що використання С60 

фулеренів покращує відновлення силової функції м’яза, що в перспективі може бути 

використано для збереження  і посилення фізичної активності і в людини, що важливо, в 

перспективних дослідженнях покращення якості життя людини.  
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АНОТАЦІЯ 

 
Мосійчук Ю. М. Роль медичної сестри відділення функціональної діагностики у виявленні 

взаємозв’язку способу життя людини зі станом її здоров’я. Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. Магістерська робота на здобуття освітнього ступеня магістра 

медсестринства за спеціальністю 223 «Медсестринство», галузь 22 «Охорона здоров’я». 

Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради, Житомир, 2021. 

Актуальність дослідження. Повсюдне поширення серед населення несприятливих 

факторів способу життя створює серйозну проблему втрати здоров’я і смертності від 

хронічних неінфекційних хвороб. Особливої актуальності сьогодні набуває проблема 

формування поведінки, орієнтованої на здоров'я, як головного компонента профілактики 

захворювань. 
Мета дослідження – вивчення медико-соціальних аспектів взаємозв’язку способу 

життя людини зі станом здоров’я та роль медичної сестри. 
Матеріали та методи дослідження. Для досягнення мети використано медико-

соціологічне дослідження (анкетування) 40 пацієнтів, мешканців м. Житомира, із виявленими 

під час діагностичних обстежень (ЕКГ та спірометрії) ознаками погіршення стану здоров’я 

(додаткові зміни показників стану серцево-судинної системи), після надання консультації 

лікаря-кардіолога. За допомогою розробленої анкети (36 цільових запитань) оцінювали 

фізичні функції, психологічні функції, рівень незалежності, соціальні відносини, навколишнє 

середовище, а також сприйняття обстеженим його якості життя і здоров'я в цілому;ставлення 

до факторів ризику, які впливають на здоров'я, мотивації на здоровий спосіб життя; а також з 

метою оцінки якості надання медико-діагностичних послуг у відділенні. 
Результати. Підтверджено, що фактори ризику,зміни (погіршення стану здоров’я), 

пов’язані з впливом способу життя обстежених; результати співвіднесені з даними 

інструментального обстеження (розшифровані ЕКГ, спірограма). 
Визначено рівень обізнаності медичних сестер відділення функціональної діагностики 

з питань впливу способу життя на здоров’я, модифікації способу життя, профілактики 

неінфекційних захворювань. Проаналізовано складові медсестринської діяльності по 

виявленню основних проблем пацієнта, його мотивації на науково-обгрунтовані норми життя, 

пропаганді зміцнення здоров'я і профілактики в умовах відділення функціональної 

діагностики. 
Встановлено, що низька фізична активність спостерігається у 65,0% чоловіків і 70,0% 

жінок; порушення харчової поведінки - відповідно у 45,0-70,0%; надлишкова вага (45,0%), 

надмірне куріння - у 45,0% і 10,0%; зловживання алкоголем - у 25,0% і 10,0%, що зумовлює 

широке поширення хронічних неінфекційних захворювань. 
Встановлено, що поширення факторів ризику серед обстежених, становить до 80,0%. 

Провідними факторами є гіподинамія, виявлена у 35,0% обстежених, нераціональне 

харчування і надлишкова маса тіла (30%), артеріальна гіпертензія (25,0%), тютюнопаління 

(50,0%), стресові ситуації (30,0%). Значне поширення вищезазначених факторів ризику 

визначає схильність до виникнення патології, що свідчить про невідповідність адаптаційно-

компенсаторних можливостей організму біологічним витратам на пристосування до умов 

життя і діяльності. 
Крім того, встановлено, що в цілому пацієнти (85,0% опитаних) хочуть змін у всіх п'яти 

класах поведінки (характер харчування, контроль за власною масою тіла, куріння, споживання 

алкоголю, фізична активність). 
Профілактика хронічних неінфекційних захворювань та формування здорового 

способу життя у громадян включають комплекс таких заходів як: інформування, виявлення 

факторів ризику розвитку неінфекційних захворювань, профілактика ускладнень хронічних 

захворювань, проведення диспансеризації та профілактичних медичних оглядів, 

диспансерний нагляд. 
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Висновки. Переважання хронічної неінфекційної патології, значна поширеність 

чинників ризику її розвитку (тютюнопаління, надмірної маси тіла і ожиріння, високого рівня 

артеріального тиску, холестеринемії, нераціонального харчування, гіподинамії, зловживання 

алкоголем) формує важливі проблеми якості життя популяції, що визначаються станом 

здоров'я. Сьогодні це одна з головних причин звернень за медичною допомогою. Виявлення і 

контроль поведінкових факторів ризику повинен починатися якомога раніше і тривати 

протягом усього життя. 
На основі проведеного дослідження розроблені перспективні підходи до 

удосконалення сестринської діяльності у виявленні факторів ризику, ефективному поширенні 

обізнаності про здорове життя серед населення за умови належної підготовки, мотивації, 

чіткої організації роботи та міждисциплінарної взаємодії. 
Ключові слова: хронічні неінфекційні захворювання, поведінкові фактори ризику, 

спосіб життя людини, стан здоров’я, науково-обгрунтовані норми життя, медичні сестри. 

SUMMARY 

Relevance of the research. The widespread adverse lifestyle factors among the population 

create a serious problem of health loss and mortality from chronic non-communicable diseases. The 

problem of the formation of health-oriented behavior as the main component of disease prevention is 

acquiring special relevance today. 
The purpose of the research is to explore the medical and social aspects of the relationship 

between a person's lifestyle and health status and the role of a nurse. 
Materials and methods of the research. To achieve the goal we used medical and 

sociological study (a questionnaire survey) of 40 patients, Zhytomyr residents, with signs of 

deterioration in health (additional changes in indicators of the state of the cardiovascular system) 

revealed during diagnostic examinations (ECG, spirometry), after consulting a cardiologist. With the 

help of the developed questionnaire (36 target questions), the physical functions, psychological 

functions, the level of independence, social relationships, the environment, as well as the respondents' 

perception of their quality of life and health in general were assessed; attitude to risk factors that 

affect health, motivation for a healthy lifestyle; the quality of the provision of medical and diagnostic 

services in the department was assessed as well. 
Results. It was confirmed that risk factors, changes (deterioration in health) are associated 

with the influence of the lifestyle of the surveyed; the results were correlated with the data of 

instrumental examination (ECG, spirogram were decoded). 
The level of awareness of nurses of the functional diagnostics department on the impact of 

lifestyle on health, lifestyle modification, prevention of non-communicable diseases was determined. 

The components of nursing activities to identify the main problems of the patient, his motivation for 

scientifically grounded norms of life, the promotion of health improvement and prevention in the 

conditions of the department of functional diagnostics were analyzed. 
It was found that low physical activity is observed in 65,0% of men and 70,0% of women; 

eating disorders - in 45,0 and 70,0% accordingly; obesity (45,0%), excessive smoking - in 45,0% and 

10,0%; alcohol abuse - in 25,0% and 10,0%, which leads to widespread chronic non-communicable 

diseases. 
It was found that the spread of risk factors among the surveyed is up to 80,0%. The leading 

factors are lack of exercise, found in 35,0% of the surveyed, inappropriate nutrition and obesity 

(30,0%), arterial hypertension (25,0%), smoking (50,0%), stressful situations (30,0%). The 

widespread occurrence of the aforementioned risk factors determines the tendency to the occurrence 

of pathology, which indicates a discrepancy between the adaptive and compensatory capabilities of 

the body and the biological costs of adaptation to the conditions of life and activity. 
In addition, it was found that, in general, patients (85,0% of the respondents) want changes in 

all five classes of behavior (diet, control over their own body weight, smoking, alcohol consumption, 

physical activity). 
Prevention of chronic non-communicable diseases and the formation of a healthy lifestyle 

among citizens include a set of measures such as: informing, identifying risk factors for the 
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development of non-communicable diseases, prevention of complications of chronic diseases, clinical 

examination and preventive medical examinations, clinical observation. 
Conclusions. The prevalence of chronic non-infectious pathology, a significant prevalence of 

risk factors for its development (smoking, extra weight and obesity, high blood pressure, high 

cholesterol, poor nutrition, physical inactivity, alcohol abuse) form essential problems of the quality 

of life of the population, are determined by the state of health. This is one of the main reasons for 

seeking medical help today. The identification and management of behavioral risk factors should 

begin as early as possible and continue throughout life. 
Based on the study, promising approaches have been developed to improve nursing activities 

in identifying risk factors, effectively spreading awareness of a healthy life among the population, 

under the terms of proper training, motivation, clear organization of work and interdisciplinary 

interaction. 
Key words: chronic non-communicable diseases, behavioral risk factors, human lifestyle, 

health status, scientifically grounded norms of life, nurses. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Овчиннікова Н.П. Нормативно-правове забезпечення розвитку медсестринства в Україні. 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Магістерська робота на здобуття 

освітнього ступеня магістра громадського здоров’я за спеціальністю 229 «Громадське 

здоров’я», галузь 22 «Охорона здоров’я». Житомирський медичний інститут Житомирської 

обласної ради, Житомир, 2021. 

Актуальність дослідження. Україна перебуває в процесі формування правового поля 

розвитку медсестринства. Однак українське законодавство в сфері охорони здоров’я містить 

прогалини та потребує удосконалення. Здійснення реформування медсестринства в Україні 

вимагає внесення змін до чинних нормативно-правових актів, розроблення та прийняття нових 

нормативно-правових актів. Проблема нормативно-правового забезпечення розвитку 

медсестринства на сьогодні є надзвичайно актуальною для України. Перш за все — у контексті 

проголошеної реформи галузі охорони здоров’я з метою запровадження європейських 

стандартів медсестринства. Реформування галузі охорони здоров’я в цілому та 

медсестринства зокрема   полягає в гармонізації із системою європейської охорони здоров’я. 

Реалізація реформування медсестринства без залучення сучасного менеджменту неможлива.  

  Мета дослідження – на основі наукових джерел літератури, нормативно- правових 

актів та практики в охороні здоров’я проаналізувати  нормативно-правове забезпечення 

розвитку медсестринства в Україні, проаналізувати відмінності у рівнях освіти і 

використанні в практичній діяльності фахівців медсестринства в Україні та за кордоном, 

розробити підходи до  раціонального використання фахівців медсестринства  відповідно до 

освітніх ступенів з метою покращення якості менеджменту і управління в медсестринстві.  

  Методи дослідження. Для досягнення мети використано методи бібліосемантичний, 

структурно-логічного узагальнення, системного аналізу. Для досягнення мети досліджено 

практику використання медсестер в ЗОЗ, нормативно-правові акти в галузі охорони здоров’я, 

Довідник кваліфікаційних професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я», міжнародні 

нормативно-правові акти, документи, інформація міжнародних організацій та інші. 

 Результати. За результатами аналізу джерел наукової літератури та вивчення 

нормативно-правових актів дозволили виявити певні прогалини у нормативно-правовому 

забезпеченні розвитку медсестринства, що негативно позначалось на практиці використання 

висококваліфікованих медсестер в системі охорони здоров’я України. Нами було 

проаналізовано Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 

«Охорона здоров’я». В результаті дослідження опрацьовані зміни до кваліфікаційних 

характеристик професій працівників, медичного директора з медсестринства, головної 

медичної сестри, сестри медичної-координатора, медичного адміністратора з метою 

внесення зазначених змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій 

працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я». Внесення зазначених змін необхідні в зв’язку з 

тим, що в Україні в 2008 році затверджено новий державний галузевий стандарт і розпочата 

підготовка фахівців за освітнім ступенем «магістр» зі спеціальності «Сестринська справа», а 

тому є необхідним внести зміни до кваліфікаційних вимог (щодо освітнього ступеня), щоб 

надати право магістрам та бакалаврам зі спеціальності 223 «Медсестринство», займати 

посади керівників сестринських служб в практичній охороні здоров’я.  

Метою розроблення кваліфікаційних характеристик керівників, професіоналів, 

фахівців у галузі охорони здоров’я є створення умов для забезпечення закладів охорони 

здоров’я висококваліфікованими медичними кадрами відповідно до потреб галузі охорони 

здоров’я. Затвердження кваліфікаційної характеристики медичного адміністратора та 

внесення зазначених змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій 

працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я» зумовлюють необхідність внесення змін також і 

до національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» щодо 

професійної назви роботи «Медичний адміністратор», присвоїти код КП та внести 

професійну назву  роботи до розділу «Фахівці». Опрацьовані зміни і доповнення 
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сприятимуть удосконаленню менеджменту і управлінню сестринськими службами та 

покращенню якості медсестринських послуг. 

Ключові слова: освітні ступені, кваліфікаційні вимоги, кваліфікаційні характеристики 

медсестринство, нормативно-правові акти, нормативно-правове забезпечення, норми права. 

ABSTRACT 

Ovchinnikova N.P. Regulatory and legal support for the development of nursing in Ukraine. 

Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. Master's thesis for the degree of Master 

of Public Health in specialty 229 "Public Health", branch 22 "Health Care". Zhytomyr Medical 

Institute of the Zhytomyr Regional Council, Zhytomyr, 2021. 

 Topicality of research.   Ukraine is in the process of forming the legal field for the 

development of nursing. However, Ukrainian health legislation has gaps and needs to be improved. 

The implementation of nursing reform in Ukraine requires amendments to existing regulations, 

development and adoption of new regulations. The problem of legal support for the development of 

nursing today is extremely relevant for Ukraine. First of all, in the context of the announced reform 

of the healthcare sector with the aim of introducing European standards of nursing. Reforming 

health care in general and nursing in particular is in line with the European healthcare system. 

Implementation of nursing reform is impossible without the involvement of modern management. 

 Aim of our research - based on scientific sources of literature, regulations and practice in 

health care to analyze the legal framework for the development of nursing in Ukraine, to analyze 

differences in levels of education and use in practice of nursing in Ukraine and abroad, to develop 

approaches to the rational use of nursing professionals in accordance with educational degrees in 

order to improve the quality of management and administration in nursing. 

Research methods. To achieve this goal, methods of bibliosemantic, structural-logical 

generalization, system analysis were used. To achieve this goal, the practice of using nurses in health 

care, regulations in the field of health care, Handbook of skills of employees. Issue 78 "Health", 

international regulations, documents, information of international organizations and others. 

Results. According to the results of the analysis of sources of scientific literature and study 

of normative-legal acts allowed to reveal certain gaps in normative-legal provision of nursing 

development, which negatively affected the practice of using highly qualified nurses in the health 

care system of Ukraine. We analyzed the Handbook of Qualification Characteristics of Workers' 

Professions. Issue 78 "Health Care". As a result of the study, changes to the qualification 

characteristics of occupations of employees, medical director of nursing, head nurse, nurse-

coordinator, medical administrator were processed in order to make these changes to the Handbook 

of qualification characteristics of occupations. Issue 78 "Health Care". These changes are necessary 

due to the fact that in Ukraine in 2008 approved a new state industry standard and began training 

specialists with a master's degree in "Nursing", and therefore it is necessary to amend the 

qualification requirements (for educational degree) to entitle masters and bachelors in 223 Nursing 

to hold the positions of heads of nursing services in practical health care. 

The purpose of developing the qualifications of managers, professionals, specialists in the 

field of health care is to create conditions for providing health care facilities with highly qualified 

medical personnel in accordance with the needs of the health care sector. Approval of the 

qualification characteristics of the medical administrator and introduction of the specified changes 

to the Handbook of qualification characteristics of professions of workers. Issue 78 "Health Care" 

necessitates changes to the national classifier of Ukraine DK 003: 2010 "Classifier of professions" 

on the professional title of "Medical Administrator", assign a CP code and enter the professional 

title of the work in the section "Specialists". The developed changes and additions will contribute 

to the improvement of management and administration of nursing services and the improvement of 

the quality of nursing services. 

Conclusions. Harmonization of the national classification of occupations to the international 

classification of occupations and development of new fundamental conceptual approaches to the 

profession and the role of nurses in health care, nursing education, require specific management 

decisions, introduction of certain economic mechanisms at state and regional levels to improve 
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quality medical care. The system of professional qualification is being reformed, first of all - the 

National Classifier of Ukraine DK 003: 2010 "Classifier of professions" and the Handbook of 

qualification professions of employees. Issue 78 "Health Care". 

Key words: educational degrees, qualification requirements, qualification characteristics of 

nursing, norm 

ВИСНОВКИ 

Гармонізації національного класифікатора професій до міжнародного класифікатора 

професій працівників та вироблення нових принципових концептуальних підходів до фаху й 

ролі медичної сестри в системі охорони здоров’я, медсестринської освіти, потребують 

прийняття конкретних управлінських рішень, запровадження певних економічних 

механізмів на державному та регіональному рівнях з метою покращення якості медичної 

допомоги. Система професійної кваліфікації зазнає реформування, передусім – 

Національний класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» та Довідник 

кваліфікаційних професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я». 
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АНОТАЦІЯ 

 

Ольшевська Л. Психолого-виховні аспекти профілактики ВІЛ/СНІДу серед молоді громади. 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Магістерська робота на здобуття 

освітнього ступеня магістра громадського здоров’я  за спеціальністю 229 «Громадське 

здоров’я», галузі знань 22 «Охорона здоров’я». Житомирський медичний інститут 

Житомирської обласної ради, Житомир, 2021 

Актуальність дослідження. Незважаючи на активні наукові розробки, обґрунтовані 

заходи протидії, ВІЛ-інфекція стала найактуальнішою проблемою в світі. Епідемія ВІЛ-

інфекції в Україні – найтяжчою в Європі, а щорічні показники з оцінки епідемічної ситуації 

викликають занепокоєння. Особливо гостро стоїть питання психолого-виховних аспектів 

профілактики ВІЛ/СНІДу. Адже, відомо що інфікування ВІЛ можливе лише в разі існування 

певних умов: наявності інфекції та її джерела, наявності шляхів та факторів передачі збудника. 

Саме виключення ризикових ситуацій або зменшення їх частоти щодо передачі інфекції – 

запорука її поширення. Відповідно, влив на поведінку особистості – основне завдання сучасної 

профілактики ВІЛ/СНІДу, особливо серед підлітків та молоді громади. 

Мета дослідження – дослідити особливості психолого-виховних аспектів профілактики 

ВІЛ/СНІДу серед молоді громади та визначити роль магістра громадського здоров’я в процесі 

їх реалізації. 

Методи дослідження. В магістерській роботі використано такі методи дослідження: 

бібліосемантичний; логічного узагальнення; системного підходу; медико-статистичний; 

соціологічного опитування та графічний. Дослідження проводилося у 2020-2021 році серед 

120 респондентів за допомогою розробленого авторського опитувальника.  

Результати. Аналіз наукової літератури за темою дослідження дозволив визначити, що 

поведінкові практики відіграють ключову роль у запобіганні поширенню ВІЛ-інфекції. 

Населення, особливо молодь повинні бути не тільки поінформовані про загрозу поширення 

ВІЛ, наслідки, а в них мають бути сформовані стійкі знання і навички зниження ризику 

зараження. Навчання може здійснюватися на трьох рівнях: масовому, груповому та 

індивідуальному. Сім’я є першоосновою суспільства, соціумом, де найбільшою мірою 

реалізуються потреби дітей, формуються мотиви їх поведінки як критерії розвитку 

особистості, відбувається їх самопізнання, самоактуалізація та самореалізація. Вчителям, 

викладачам, психологам, соціальним педагогам, а сьогодні і фахівцям з громадського здоров’я 

належить вирішальна роль у профілактичній роботі з підлітками та молоддю. 

Основою дослідження послужили результати соціологічного опитування  учнів 7-11 

класів трьох шкіл, які засвідчили, що молодь в основному знає основні шляхи передачі 

інфекції. Але прикро, що 20-25,0% опитаних швидше уникатимуть ВІЛ-інфікованих людей. Із 

засобів захисту від зараження в 80,0% випадків респонденти обрали використання 

презервативів,  але при кожному статевому контакті готові їх використовувати поки що тільки 

45-50,0%. 35,0% респондентів, в силу свого віку бажають «в житті спробувати все». З’ясовано, 

що  ступінь довіри до друзів вищий, ніж до батьків. 80,0% опитаних погодилися з тим, що 

хвора на ВІЛ/СНІД людина потребує підтримки, спілкування, кваліфікованої психологічної 

допомоги. Трьома основними джерелами інформації стосовно проблеми ВІЛ/СНІД 

респонденти визначили інтернет (90,0%), медичних працівників (75,0%), педагогів (60,0%). 

Виявлено, що 45,0% опитаних представників учнівської молоді вважає захворювання людини 

на ВІЛ/СНІД особистою проблемою; 20,0% - проблемою родини; 15,0% медичною 

проблемою; 10,0% - суспільною та проблемою громади, в якій вона живе. Лише 38% опитаних 

вважають, що територіальна громада, а не тільки ЗОШ, повинна приймати участь у промоції 

здорового способу життя, долучатися до профілактики ВІЛ/СНІД на місцевому рівні.  

Висновки. Дослідження показало, що проблема профілактики ВІЛ/СНІДу серед молоді 

громади залишається актуальною. Учнівська молодь може виступати об’єктом впливу в 

процесі реалізації психолого-виховних аспектів профілактики ВІЛ/СНІДу. Особливу роль у 

цьому процесі може відіграти магістр громадського здоров’я, оскільки, необхідно розробляти 
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багаторівневу стратегію профілактичного втручання із запобігання поширенню ВІЛ/ СНІДу у 

молодіжному середовищі.  

Практичні рекомендації.  

1.  Профілактика ВІЛ в закладах освіти повинна носити комплексний, безперервний, 

послідовний характер, будуватися на знанні законів розвитку суспільства і розумінні 

глобальних процесів, що відбуваються в світі. 

2.  Сьогодні необхідно втілювати наступні напрямки профілактики поширенню ВІЛ/ 

СНІДу серед молоді громади: 

- підвищення інформованості шкільної молоді про способи профілактики ВІЛ-інфекції, 

усунення неправильних уявлень і міфів про передачу ВІЛ; 

- формування у молоді реалістичної оцінки власного ризику інфікування ВІЛ; 

- формування навички комунікації, позитивної установки до способів уникнення 

ризикованої поведінки тощо. 

2. Ефективніше реалізовувати  принципи сімейної медицини: сімейного підходу, 

превентивності та орієнтації на громаду. 

3. Впроваджувати  сучасні організаційні форми психо-терапевтичної та навчально-

виховної роботи щодо профілактики ВІЛ/СНІДу не тільки в закладах освіти, а й в 

територіальних громадах. 

Ключові слова: проблема ВІЛ/СНІДу, освітнє середовище, молодь громади, 

профілактика інфікування ВІЛ/СНІД, психолого-виховні аспекти профілактики ВІЛ/СНІДу. 

SUMMARY 

Olshevska L. Psychological and educational aspects of HIV / AIDS prevention among young 

community. Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. Master's thesis for the degree 

of Master of Public Health in the specialty 229 "Public Health", field of knowledge 22 "Health Care". 

Zhytomyr Medical Institute of the Zhytomyr Regional Council, Zhytomyr, 2021 

Relevance of research. Despite active research and well-founded countermeasures, HIV 

infection has become the most actual problem in the world. The HIV epidemic in Ukraine is the worst 

in Europe, and the annual indicators for assessing the epidemic situation cause concern. The issue of 

psychological and educational aspects of HIV / AIDS prevention are especially acutual. After all, it 

is known that HIV infection is possible only in the presence of certain conditions: the presence of 

infection and its source, the presence of routes and factors of transmission. It is the exclusion of risk 

situations or reducing their frequency of transmission - the key to its spread. Accordingly, influence 

on personal behavior is the main task of modern HIV / AIDS prevention, especially among teenagers 

and young people in the community. 

The purpose of the study is to investigate the features of psychological and educational 

aspects of HIV / AIDS prevention among young people in the community and to determine the role 

of the Master of Public Health in the process of their implementation. 

Research methods. The following research methods were used in the master's thesis: 

bibliosemantic; logical generalization; system approach; medical and statistical; sociological survey 

and graphic. The survey was conducted in 2020-2021 among 120 respondents using a developed 

author's questionnaire. 

Results. An analysis of the scientific literature on the topic of the study revealed that 

behavioral practices play a key role in preventing the spread of HIV. 

The population, especially young people, should not only be informed about the threat of HIV 

spread and its consequences, but should also have strong knowledge and skills to reduce the risk of 

infection. Training can be carried out at three levels: mass, group and individual. The family is the 

basis of society, the society where the needs of children are most realized, the motives of their 

behavior are formed as criteria for the development of personality, their self-knowledge, self-

actualization and self-realization take place. Teachers, educators, psychologists, social educators, and 

today public health professionals have a crucial role to play in prevention work with adolescents and 

young people. 
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The study was based on the results of a survey of students in grades 7-11 of three schools, 

which showed that young people generally know the main ways of transmission. But it is unfortunate 

that 20-25.0% of respondents will avoid HIV-infected people faster. Of the means of protection 

against infection in 80.0% of cases, respondents chose to use condoms, but at each sexual intercourse 

are ready to use them so far only 45-50.0%. 35.0% of respondents, due to their age, want to "try 

everything in life." It has been found that the level of trust in friends is higher than in parents. 80.0% 

of respondents agreed that a person with HIV / AIDS needs support, communication, and qualified 

psychological help. Respondents identified the Internet (90.0%), health workers (75.0%), and 

teachers (60.0%) as the three main sources of information on HIV / AIDS. It was found that 45.0% 

of surveyed students consider a person with HIV / AIDS a personal problem; 20.0% - family problem; 

15.0% medical problem; 10.0% - social and the problem of the community in which she lives. Only 

38% of respondents believe that the local community, not just secondary schools, should take part in 

the promotion of a healthy lifestyle, be involved in HIV / AIDS prevention at the local level. 

Conclusions. The study showed that the problem of HIV / AIDS prevention among young 

communities remains relevant. Student youth can be an object of influence in the implementation of 

psychological and educational aspects of HIV / AIDS prevention. The Master of Public Health can 

play a special role in this process, as it is necessary to develop a multi-level strategy of preventive 

intervention to prevent the spread of HIV / AIDS among young people. 

Practical recommendations. 

1. HIV prevention in educational institutions should be comprehensive, continuous, consistent, 

based on knowledge of the laws of society and understanding of global processes taking place in the 

world. 

2. Today it is necessary to implement the following areas of HIV / AIDS prevention among 

young communities: 

- raising awareness of schoolchildren about ways to prevent HIV infection, eliminating 

misconceptions and myths about HIV transmission; 

- formation of a realistic assessment of young people's own risk of HIV infection; 

- formation of communication skills, positive attitude to ways to avoid risky behavior, etc. 

2. Implement the principles of family medicine more effectively: family approach, prevention 

and community orientation. 

3. Introduce modern organizational forms of psycho-therapeutic and educational work on HIV 

/ AIDS prevention not only in educational institutions, but also in local communities. 

Key words:   HIV / AIDS problem, educational environment, community youth, HIV / AIDS 

prevention, psychological and educational aspects of HIV / AIDS prevention. 

ВИСНОВКИ 

Україна посідає одне з перших місць серед країн Європейського регіону за кількістю 

ВІЛ-позитивних осіб. Станом на 01.04.2019 р. у закладах охорони здоров’я під медичним 

наглядом перебувало 142076 ВІЛ-інфікованих громадян України (показник 336,5 на 100 тис. 

населення), зокрема 46987 хворих із діагнозом «СНІД» (показник 111,3 на 100 тис. населення). 

Зросла частка статевого шляху передачі ВІЛ і складає біля 70%, але актуальність 

парентерального шляху передачі під час введення наркотичних препаратів залишається 

високою (біля 20%).  

Мета профілактичних програм – попередити поширення ВІЛ-інфекції серед населення. 

Але, проблемою є те, що профілактика ВІЛ/СНІДу, особливо її соціально-психологічні 

аспекти – складна справа різних стейкхолдерів: держави, родини, суб’єктів  освітнього 

середовища, закладів охорони здоров’я, громадських організацій, релігійних організацій, а 

сьогодні ще і фахівців у сфері громадського здоров’я. Визначено, що в підлітковому періоді є 

багато особливостей у здійсненні профілактичних заходів, які включають психологічні та 

соціальні аспекти. Адже, у підлітка відбуваються великі зміни – і в житті, і в організмі. 

Відмінною особливістю втручання на індивідуальному, груповому та громадському рівнях є 

прямий вплив на поведінку учасників. 



 

162 
 

Для вирішення поставленої мети в магістерській роботі було проведено соціологічне 

опитування 120 учнів 7-11 класів трьох шкіл Довбиської територіальної громади Новоград-

Волинського району Житомирської області: Довбиської ЗОШ, Кам'янобрідської ЗОШ, 

Мар'янівської ЗОШ. 

Результати дослідження дозволили з’ясувати що рівень знань з проблеми ВІЛ/СНІДу, 

уявлень та поведінкових навичок у трьох школах узагальнено однаковий. Припустимо, що це 

пов’язано з тим, що усі школи мають практично однакові робочі плани навчання та 

користуються одними і тими ж підручниками в навчальному процесі. 

Разом з тим, учні Мар’янівської ЗОШ мають вищий рівень загальних знань про ВІЛ-

інфекцію, учні Довбиської ЗОШ дещо краще орієнтуються в питаннях запобігання зараженню 

ВІЛ-інфекції, рівень толерантності до осіб з позитивним ВІЛ-статусом вищий у учнів 

Довбиської ЗОШ. Хоча лише 45% учнів Довбиської ЗОШ будуть використовувати 

презерватив при кожному статевому акті. А учні інших шкіл на 5-10% більше. Виявлено, що 

тільки 60,0% опитаних спілкуються з батьками на теми сімейних цінностей, безпечної статевої 

поведінки; дуже рідко 15,0%. Ступінь довіри респондентів у цих питаннях до друзів значно 

вищий, ніж до батьків на 20%. Про існування підтримуючого лікування та профілактики 

(антиретровірусна терапія) при захворюванні на ВІЛ/СНІД знають далеко не всі учні. Крім 

того, половина опитуваних (45-50%) вважає захворювання людини на ВІЛ/СНІД особистою 

проблемою; 20,0% – проблемою родини; 15% – медичною проблемою; лише 10% – суспільною 

та проблемою громади, в якій вона живе. При цьому, 50-60% респондентів вважають, що 

територіальна громада, а не тільки ЗОШ повинна приймати участь у промоції здорового 

способу життя, долучатися до профілактики ВІЛ/СНІД; ще 30-40% вагалися з відповіддю; 10% 

дали заперечну відповідь. Такі результати засвідчили, що молодь припускає участь місцевих 

органів влади у профілактиці ВІЛ/СНІДУ; наприклад в аспекті фінансування ряду 

профілактичних заходів. 

В рамках перспективних напрямів удосконалення реалізації психолого-виховних 

аспектів профілактики ВІЛ/СНІДу серед молоді громади запропоновано реалізацію 

структурно-функціональної моделі за видами профілактики та змінами в профілактичній 

освіті за участю магістра громадського здоров’я. 

Перелік публікацій здобувача за темою магістерської роботи 

1. Ольшевська Л.Ю.  Психолого – виховні аспекти профілактики ВІЛ/СНІДу серед 

молоді громади (на прикладі Довбиської громади Новоград-Волинського району 

Житомирської області). Магістр медсестринства. Український науково-практичний журнал 

№1 (25) 2021. С. 99 – 103. 

2. Ольшевська Л.Ю. Обґрунтування актуальності дослідження психолого – виховних 

аспектів профілактики ВІЛ/СНІДу серед молоді громади (на прикладі Довбиської громади 

Новоград-Волинського району Житомирської області) / Збірник тез доповідей II 

Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та обдарованої молоді. «Новини 
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АНОТАЦІЯ 

 

Актуальність дослідження. Щорічно в Україні серед підлітків фіксують 19–20 тис. 

нових випадків ожиріння. Актуальність проблеми полягає у тому, що значна кількість 

підлітків з ожирінням зберігає схильність до переїдання та малорухливого способу впродовж 

усього життя Лікарі-педіатри та ендокринологи активно пропагують профілактику ожиріння: 

навчають батьків та дитину правильному харчуванню та фізичному навантаженню. Це 

набагато простіше, ніж лікувати запущену форму ожиріння та наслідки цієї хвороби. Варто 

зазначити, що ожиріння в дитячому віці створює підвищений ризик ожиріння в дорослому 

віці, захворювань серцево-судинної системи. 

Мета дослідження. Вивчення ролі магістра громадського здоровяۥ у ранньому 

виявленні та профілактиці ожиріння в підлітків; науково обгрунтувати та розробити практичні 

рекомендації для раннього виявлення і профілактики ожиріння в підлітків за участі та в межах 

компетентності магістрів громадського здоров’я. 

Матеріали та методи дослідження. Для досягнення мети використано  медико-

соціологічне  дослідження (анкетування) 100 жителів м. Житомира за допомогою спеціального 

розробленого опитувальника. Контингент респондентів було сформовано серед учнів старших 

класів та студентів . Серед них 65 дівчат (65,0±4,8%) і 35 юнаків (35,0±4,8%). 

Результати. Робоча гіпотеза, яка ґрунтується на припущенні, що існують не вивчені 

аспекти  в роботі магістрів громадського здоровяۥ щодо раннього виявлення аліментарно-

конституційного ожиріння в підлітків, які при їх досліджені та впровадженні в практику 

рекомендацій за результатами дослідження, дозволять суттєво покращити раннє виявлення та 

профілактику ожиріння в підлітків, підтверджена. 

          Висновки. Провівши опитування серед респондентів, ми можемо побачити, що ситуація 

обізнаності підліткового ожиріння в м. Житомир  є несприятливою.  В даний час актуальним 

є раннє виявлення підлітків сприятливих до розвитку ожиріння та запровадження найбільш 

оптимальних способів надання медичної допомоги. 

Ключові слова. Підліткове ожиріння, зайва вага, раннє виявлення, фізична активність, 

профілатика. 

SUMMARY 

 Actuality of research. Adolescent obesity is increasing significantly in all developed 

countries. Therefore, this problem has become widely known. For more than a decade, there has been 

an increase in the number of overweight children. Pediatricians and endocrinologists are actively 

promoting obesity prevention: they teach parents and children proper nutrition and exercise. It is 

much easier than treating the advanced form of obesity and the consequences of this disease. It is 

worth noting that childhood obesity creates an increased risk of obesity in adulthood. 

The purpose . Study of the role of the Master of Public Health in the early detection and 

prevention of obesity in adolescents; scientifically substantiate and develop practical 

recommendations for early detection and prevention of obesity in adolescents with the participation 

and within the competence of masters of public health. 

Methods of research. To achieve the goal we used medical and sociological research 

(questionnaire). We interviewed 100  of Zhytomyr region using a specially developed questionnaire. 

Contingent of  respondents was formed so, that were presented   

Results. The working hypothesis, which is based on the assumption that there are unexplored 

aspects in the work of masters of public health on the early detection of alimentary-constitutional 

obesity in adolescents, which in their study and implementation of recommendations based on 

research, will significantly improve early detection and prevention adolescents confirmed. 

Conclusions. After conducting a survey among respondents, we can see that the situation of 

awareness of adolescent obesity in Zhytomyr is unfavorable. Currently, it is important to identify 

early adolescents favorable for the development of obesity and the introduction of the most optimal 

ways of providing medical care. 

Keywords: adolescent obesity, early detection, prevention 
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ВИСНОВКИ 

Підібрано та проаналізовано літературні джерела відносно питання ролі фізичної 

активності в профілактиці ожиріння підлітків. Встановлено, що дана проблема є актуальною. 

Згідно аналізу зарубіжної і вітчизняної літератури ожиріння у підлітків не виникає раптово, 

тому в зв'язку з цим виникає необхідність пошуку шляхів профілактики та удосконалення 

обізнаності щодо ролі фізичних навантажень. 

Встановлено, що робоча гіпотеза, яка ґрунтується на припущенні, що існують не 

вивчені аспекти  в роботі фахівців громадського здоровяۥ щодо раннього виявлення 

аліментарно-конституційного ожиріння в підлітків, які при їх досліджені та впровадженні в 

практику рекомендацій за результатами дослідження, дозволять суттєво покращити раннє 

виявлення та профілактику ожиріння в підлітків, підтверджена. 

Ожиріння в підлітковому віці значно збільшується в усіх розвинутих країнах світу. 

Тому ця проблема набула великого розголосу. Вже не перше десятиліття спостерігають 

зростання числа  дітей, які мають зайву масу тіла. Лікарі-педіатри та ендокринологи активно 

пропагують профілактику ожиріння: навчають батьків та дитину правильному харчуванню та 

фізичному навантаженню. Це набагато простіше, ніж лікувати запущену форму ожиріння та 

наслідки цієї хвороби. Варто зазначити, що ожиріння в дитячому віці створює підвищений 

ризик ожиріння в дорослому віці.  Обговорення з  пацієнтом важливості усунення факторів 

ризику під час кожного візиту є основою успішної профілактики.  

Провівши опитування серед респондентів, ми можемо побачити, що ситуація 

обізнаності підліткового ожиріння в м. Житомир  є несприятливою.  В даний час актуальним 

є раннє виявлення підлітків сприятливих до розвитку ожиріння та запровадження найбільш 

оптимальних способів надання медичної допомоги 

Отримані результати дослідження підтвердили необхідність покращення фахівців 

галузі громадського здоров`я стосовно проблеми профілактики ожиріння у підлітків. 
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3. Омельчук О.О. «РОЛЬ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ В ПРОФІЛАКТИЦІ 

ОЖИРІННЯ В ПІДЛІТКІВ» Підсумкова науково-практична конференція Студентського 

наукового товариства Житомирського медичного інституту присвячена ДНЮ НАУКИ 25 

травня, Житомир С. 48-49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

166 
 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

ЖИТОМИРСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису 

 

 

Павленко Вікторія Вікторівна 

УДК 001.891:[614.253.5:[616-006-089.168+616-06-084]]                   

 

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА 

 

ВПЛИВ РОБОТИ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ У ПРОФІЛАКТИЦІ 

УСКЛАДНЕНЬ В ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЕРІОД ОНКОЛОГІЧНИХ 

ХВОРИХ» 

 

Спеціальність: 223 - Медсестринство 

Галузь знань: 22 - Охорона здоров’я 

 

Подається на здобуття освітнього ступеня магістра медсестринства 

Магістерська робота містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідні джерела  

                                                                                  Павленко В.В.   

   

Науковий керівник:                                              Шигонська Наталія Вікторівна 

                                                                            кандидат педагогічних наук, доцент

   

 

 

Житомир 2021 



 

167 
 

АНОТАЦІЯ 

 

Павленко В.В. Вплив роботи медичної сестри у профілактиці ускладнень в післяопераційний 

період онкологічних хворих. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Магістерська робота на здобуття освітнього ступеня магістра медсестринства за 

спеціальністю 223 «Медсестринство», галузь 22 «Охорона здоров'я». КВНЗ «Житомирський 

медичний інститут» Житомирської обласної ради, Житомир, 2020. 

Актуальність дослідження. Наша робота присвячена надзвичайно актуальній темі 

сьогодення – онкологічним захворюванням, а саме ми розглянемо проблематику ведення 

онкологічних хворих та догляд за пацієнтами в післяопераційний період.  

На даний час спостерігається активний ріст онкологічних захворювань серед населення 

різних вікових груп, а також високий відсоток післяопераційних ускладнень у онкохворих 

пацієнтів. Тому онкологічні захворювання вже на зараз займають лідируюче положення серед 

причин людської смертності. Через них минулого року загинуло майже 77 тисяч громадян 

України. Тому за результатами статистичних даних можна сміливо і безсумнівно поставити 

онкологію на друге місце серед причин смертності. 

Лікування та ведення онкологічних хворих – це складний, довготривалий, 

багатоетапний та кропіткий процес у реалізацію якого залучається багаточисленний колектив 

професіоналів.  

Окрім лікарів, які грають величезну роль у якісній та повноцінній реалізації 

лікувального процесу онкологічного хворого, молодший медичний персонал, також є 

надзвичайно важливою ланкою професійної команди. 

Процес ведення онкохворих нараховує декілька ключових етапів, а саме постановку 

достовірного діагнозу, складання ефективного плану лікування, до- та післяопераційне 

ведення пацієнтів, профілактику післяопераційних ускладнень та реабілітацію пацієнтів.   

Ефективна реалізація усіх цих етапів просто неможлива без залучення у роботу 

медичних сестер. 

Оперативні втручання, що виконуються з приводу пухлин досить важкі та травматичні, 

що значно ускладнює відновний період. Тому велике значення надається догляду за хворими 

саме в післяопераційному періоді. 

Післяопераційний догляд є одним з ключових етапів для повноцінного відновлення 

онкологічних хворих та повернення їх до звичного життя. У реалізацію цього процесу 

найширше залучаються саме медичні сестри онкологічних відділень лікувальних установ. 

Головна мета післяопераційного періоду – активна профілактика ранніх та пізніх 

ускладнень у хворих, таких як пролежні, кровотеча, блювота, тромбоутворення, дихальні 

розлади та інше. Післяопераційний догляд включає в себе забезпечення відповідного режиму, 

оптимального догляду, гігієни, режиму харчування, підтримуючої терапії та реабілітації 

пацієнтів. Все це є неможливим без якісних маніпуляцій медичних сестер.  

          Для забезпечення та організації якісного післяопераційного догляду і як результат 

стабілізації стану пацієнтів, важливу роль грають рівень обізнаності, знань та кваліфікації 

молодшого медичного персоналу.  Отже, спостерігається пряма залежність між якістю 

наданих медичних послуг та реабілітацією онкохворих. 

Мета дослідження -вивчення діяльності медичних сестер у профілактиці ускладнень 

онкологічних хворих в післяопераційному періоді.    

             Матеріали та дослідження : Звертаючись до деталей, у цьому дослідженні було  

відібрано 30 обстежуючих медичних сестер, які відповідали на 10 питань з сфери 

«післяопераційні ускладнення онкологічних хворих та їх профілактика» Анкета вміщувала 

питання про класифікацію, види та причини післяопераційних ускладнень, методи боротьби з 

ними, обсяг необхідних маніпуляцій в різних критичних випадках та загальні вимоги до 

ведення онкохворих в другому періоді лікування атипових новоутворень. 

          Також надзвичайно важливо враховувати думку іншої сторони медичного процесу, а 

саме пацієнтів. Для глибшого розуміння ситуації і для глибшого ознайомлення із 
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проблематикою ведення онкологічних хворих нами було проведено аналогічне опитування і 

серед пацієнтів онкологічних відділень. Було відібрано 86 обстежуючих (спостерігалася 

неоднорідна структура відібраних для анкетування, що значно поглиблювало всебічність та 

охоплення отриманої інформації): 54 жінки та 32 чоловіка; 29 людей у віці 20-39 р, 43 людини 

у віці – 40-59 р та 14 людей у віці – старше 60 р; серед усіх них 32 людини – працюючі, 26 

людей – непрацюючі та 28 людей – пенсіонери. Пацієнти лікувальних закладів відповідали на 

17 питань про задоволеність населення якістю праці медичного персоналу (оцінювалися 

професійні знання та навички медсестер) та які фактори на це впливають, про їх особистісні 

якості (психологія спілкування, зовнішній вигляд, моральні якості), про матеріально-технічне 

оснащення та забезпечення відділення та інші питання.. 

Результати. Як результат було встановлено, що пацієнтам надається якісна, 

кваліфікована, своєчасна та повноцінна медична допомога. 

Таким чином, проведені нами дослідження показали наступне: 

1. На думку обстежуючих найбільш значущим в діяльності медичних сестер в 

післяопераційний період ведення є професійні знання і вміння. 

2. Серед єдиних причин поодинокої низької якості роботи медичних сестер з 

пацієнтами, опитані зазначили непомірне навантаження на медичних сестер і неузгодженість 

з лікарем. 

3. Моральні якості медичних сестер, а саме уважність і чуйність, також відзначалися 

одними з головних в роботі з післяопераційним хворим. 

          4. Відзначена висока задоволеність (72 респондента – 84%) якістю та умовами роботи 

медичних сестер. 

Висновки. Отже, нами були встановлені шляхи підвищення якості наданої 

сестринської допомоги: збільшення штату медичного персоналу, зменшення навантаження на 

працівників, справедливе матеріальне стимулювання за досягнуті результати праці, а також 

збільшення часу спілкування медичних працівників з пацієнтами. 

Таким чином, ми проаналізували вплив якості роботи медичних сестер на повноцінну 

реабілітацію онкохворих в післяопераційному періоді, встановили, що медичні сестри мають 

високий рівень знань та кваліфіковано виконують свою роботу, забезпечуючи цим ефективний 

пропедевтичний догляд за пацієнтами в післяопераційний період та профілактику 

найчастіших ускладнень. 

Ключові слова: онкохворі, ускладнення, медична сестра. 

SUMMARY 

Pavlenko V.V. The influence of the nurse's work in the prevention of complications in the 

postoperative period of cancer patients. Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

Master's thesis for an educational level of Master of Nursing with a speciality 223 «Nursing», 22 

branch «Healthcare». MHEI «Zhytomyr Medical Institute» of Zhytomyr Regional Council. 

Zhytomyr, 2021. 

              Relevance of research. Our work is devoted to an extremely relevant topic today - cancer, 

namely, we will consider the issues of cancer management and patient care in the postoperative 

period. Currently, there is an active growth of cancer among the population of different ages, as well 

as a high percentage of postoperative complications in cancer patients. Therefore, cancer already 

occupies a leading position among the causes of human mortality. Almost 77,000 Ukrainian citizens 

died because of them last year. Therefore, according to statistics, we can safely and unequivocally 

put oncology in second place among the causes of death. 

              Treatment and management of cancer patients is a complex, long-term, multi-stage and 

painstaking process in the implementation of which a large team of professionals is involved. 

                In addition to doctors, who play a huge role in the quality and full implementation of the 

treatment process of cancer patients, junior medical staff is also an extremely important part of the 

professional team. 
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               The process of managing cancer patients has several key stages, namely the establishment 

of a reliable diagnosis, effective treatment plan, pre- and postoperative management of patients, 

prevention of postoperative complications and rehabilitation of patients. 

              Effective implementation of all these stages is simply impossible without the involvement 

of nurses. 

               Surgical interventions performed on tumors are quite difficult and traumatic, which greatly 

complicates the recovery period. Therefore, great importance is attached to the care of patients in the 

postoperative period. 

             Postoperative care is one of the key stages for the full recovery of cancer patients and their 

return to normal life. Nurses of oncology departments of medical institutions are most widely 

involved in the implementation of this process. 

             The main purpose of the postoperative period is the active prevention of early and late 

complications in patients, such as bedsores, bleeding, vomiting, thrombosis, respiratory disorders and 

more. Postoperative care includes the provision of appropriate regimen, optimal care, hygiene, diet, 

maintenance therapy and rehabilitation of patients. All this is impossible without high-quality 

manipulations of nurses. 

             To ensure and organize quality postoperative care and as a result of stabilizing the condition 

of patients, the level of awareness, knowledge and skills of junior medical staff play an important 

role. Thus, there is a direct relationship between the quality of medical services provided and the 

rehabilitation of cancer patients. 

         The purpose of the study -study of the activities of nurses in the prevention of complications 

of cancer patients in the postoperative period. 

         Materials and research: Referring to the details, this study selected 30 screening nurses who 

answered 10 questions in the field of "postoperative complications of cancer patients and their 

prevention" The questionnaire included questions about the classification, types and causes of 

postoperative complications, methods of combating them , the amount of necessary manipulations in 

various critical cases and the general requirements for the management of cancer patients in the 

second period of treatment of atypical tumors. 

          It is also extremely important to take into account the opinion of the other side of the medical 

process, namely patients. For a deeper understanding of the situation and for a deeper acquaintance 

with the problems of cancer patients, we conducted a similar survey among cancer patients. 86 

respondents were selected (there was a heterogeneous structure of those selected for the survey, which 

significantly deepened the comprehensiveness and coverage of the information obtained): 54 women 

and 32 men; 29 people aged 20-39, 43 people aged 40-59 and 14 people aged 60; among them 32 

people - working, 26 people - unemployed and 28 people - retirees. Patients of medical institutions 

answered 17 questions about the satisfaction of the population with the quality of work of medical 

staff (assessed professional knowledge and skills of nurses) and what factors affect it, about their 

personal qualities (psychology of communication, appearance, moral qualities), logistics and branch 

support and other issues . 

        Results. As a result, it was found that patients receive quality, qualified, timely and 

comprehensive medical care. 

      Thus, our research showed the following:  

      1. According to the surveyors, the most important in the activities of nurses in the postoperative 

period of management is professional knowledge and skills.  

      2. Among the only reasons for the single low quality of nurses' work with patients, respondents 

noted the excessive workload on nurses and inconsistency with the doctor. 

     3. Moral qualities of nurses, namely attentiveness and sensitivity, were also noted as one of the 

main ones in working with a postoperative patient.  

     4. High satisfaction (72 respondents - 84%) with the quality and working conditions of nurses was 

noted. 
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        Conclusions. Thus, we have identified ways to improve the quality of nursing care: increasing 

the number of medical staff, reducing the burden on employees, fair financial incentives for the results 

achieved, as well as increasing the time of communication between medical staff and patients. 

        Thus, we analyzed the impact of the quality of work of nurses on the full rehabilitation of cancer 

patients in the postoperative period, found that nurses have a high level of knowledge and perform 

their work, providing effective propaedeutic care for patients in the postoperative period and 

prevention of common complications.  

         Key words: cancer patients, complications, nurse. 

ВИСНОВКИ 

У даній роботі були вивчені особливості догляду медичної сестри за онкологічними 

пацієнтами та профілактиці ускладнень в післяопераційний період онкологічних хворих.  

Актуальність даної проблеми надзвичайно велика і полягає в тому, що, у зв'язку зі 

збільшенням захворюваності на злоякісні новоутворення зростає потреба в наданні 

онкологічним хворим спеціалізованої допомоги, особлива увага приділяється сестринської 

догляду, так як медична сестра - це не просто помічник лікаря, а самостійно працюючий 

фахівець. 

Підводячи підсумок виконаної роботи, можна зробити наступні висновки: 

1. Було проведено аналіз факторів ризику виникнення онкологічних захворювань. 

Виявлено загальні клінічні ознаки, вивчені сучасні методи діагностики та лікування 

злоякісних новоутворень. 

2. В ході роботи було проведено аналіз сестринської діяльності по догляду за онко-

хворими Медична допомога онкологічним пацієнтам включає: профілактику, діагностику 

онкологічних захворювань, лікування і реабілітацію пацієнтів даного профілю з 

використанням сучасних спеціальних методів і складних, в тому числі унікальних, медичних 

технологій. 

3. Проаналізовано діяльність медичної сестри, виявлено особливості сестринського 

догляду медичною сестрою за онкологічними хворими в післяопераційний період. Метою 

сестринського процесу є підтримка і відновлення незалежності пацієнта, задоволення 

основних потреб організму. 

4. Проведено анкетування пацієнтів з метою виявлення задоволеності якістю медичної 

допомого. Із цього випливає, що медичні сестри мають високий професійний рівень, сумлінні, 

дотримуються принципів етики і деонтології, що сприяє поведінкової установки пацієнта. 

Вважаю, що отримані дані є одним з індикаторів якості роботи сестринського персоналу, так 

як задоволеність пацієнтів багато в чому піднімає престиж сестринського персоналу. 

5. Проведено анкетування медичних сестер для вивчення проблеми післяопераційних 

ускладнень. За результатами анкетування можна сказати, що медичні сестри і молодші 

медичні сестри на відмінно розбираються в питаннях по післяопераційних ускладнень. 

Правильних відповідей 97%, а неправильних всього 3%. 

Незначні зміни в показниках говорять про те, що якість медичних послуг знаходиться на 

хорошому рівні, але так як проблема післяопераційних ускладнень актуальна медичному 

персоналу необхідно постійно вдосконалювати теоретичні знання і практичні вміння. 

В ході дослідження були використані статистичний і бібліографічний методи. Проведено 

аналіз літературних джерел за темою дослідження, яке показало актуальність теми та можливі 

шляхи вирішення проблем по догляду за онкологічними пацієнтами та профілактиці 

ускладнень в післяопераційний період. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Палій М.А. Теоретичні та методичні засади дистанційного навчання в освітньому процесі 

закладів вищої медичної освіти. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Магістерська робота на здобуття освітнього ступеня магістра медсестринства за спеціальністю 

223 «Медсестринство», галузь 22 «Охорона здоров’я». Житомирський медичний інститут 

Житомирської обласної ради, Житомир, 2021. 

           Актуальність дослідження. Освітній процес у вищих навчальних закладах повинен 

відповідати вимогам сучасного інформаційного суспільства. У даному випадку виникає 

необхідність у нових підходах щодо створення оптимальних умов організації навчальної 

діяльності та освітнього процесу. Тому використання дистанційних методів навчання є 

актуальним при формуванні професійних умінь та знань, які відповідають вимогам сучасності. 

Посилення ролі самостійної роботи майбутніх фахівців відбувається з впровадженням 

кредитно-модульної системи організації освітнього процесу. І тому саме система 

дистанційного навчання сприятиме ефективному розв'язанню даних проблем. Дистанційне 

навчання сприяє реалізації нових методів і форм навчання, створює нові можливості доступу 

до нетрадиційних джерел інформації, ефективної самостійної роботи, формуванню 

професійних навичок, реалізації творчого фахового потенціалу особистості.   

   Методи дослідження. Під час дослідження теоретичних та методичних засад 

дистанційного навчання в освітньому процесі закладів вищої медичної освіти 

використовувались такі методи: аналіз теоретичних джерел та вивчення і узагальнення 

масового та індивідуального передового досвіду з даної проблеми. 

           Результати. Досліджено та проаналізовано теоретичні засади дистанційного навчання, 

зокрема описано національний та європейський досвід використання дистанційного навчання 

в освітньому процесі ЗВО, сутність та науково-педагогічні аспекти організації дистанційного 

навчання, особливості організації та впровадження дистанційного навчання в освітній процес 

ЗВМО. Описано методичні засади дистанційного навчання в освітньому процесі ЗВМО. 

Проаналізовано технології, зміст та структуру, методи, засоби та форми дистанційного 

навчання. Описано організаційно-методичні аспекти впровадження дистанційного навчання в 

ЗВО. Розроблено методичні рекомендації щодо організації та удосконалення дистанційного 

навчання в ЗВМО. 

          Визначено, що серед науковців немає єдиного підходу до тлумачення поняття 

дистанційне навчання. Дистанційне навчання носить особистісно-орієнтований характер. 

Особливостями дистанційної форми навчання у порівнянні з традиційною є: гнучкість, 

паралельність, асинхронність, масовість, рентабельність, статус викладача та студента.  

         Встановлено що, дистанційне навчання являє собою поетапний процес організації 

системи професійної підготовки фахівців, який включає такі компоненти як цілі і принципи 

впровадження, зміст і методи навчання, форми і засоби навчання, реалізація опосередкованого 

(на відстані) взаємозв’язку студента і викладача.          

         Компонентами системи дистанційного навчання є: сукупність навчальних матеріалів 

(електронна література, лекції, відео- та аудіо-матеріали), середовище для навчання 

(платформа), база навчальних матеріалів (лекції, електронна література, відео- та аудіо-

матеріали), засоби оцінювання та контролю (тестування, практичні завдання, форуми), 

учасники (суб’єкти) дистанційного навчання та технічні спеціалісти (програмісти, 

адміністратори). 

         Описано особливості організації дистанційного навчання, що передбачає етапи 

засвоєння дисципліни: лекційні, практичні і лабораторні заняття, семінари, чати, форуми, 

контрольні роботи, самостійна робота, консультації з навчальних дисциплін тощо. При 

дистанційному навчанні використовуються спеціальні технології: технології кейсів 

(навчально-методичні матеріали які необхідні для самостійного вивчення подаються в 

комплексах, пакетах, використовуються тести контролю і контрольні завдання); телевізійні 

технології (базуються на замкнутих телевізійних системах із зворотним зв’язком); технології 
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відео-конференцій (базуються на засобах забезпечення двостороннього або 

багатостороннього аудіо та відео-зв’язку на значних відстанях); мережні технології 

(індивідуальні консультації та контроль знань з використанням віддаленого способу доступу 

до певного виду навчальної інформації)  та комбіновані технології.  

          Встановлено, що європейські підходи до проблем дистанційного навчання в основному 

прагматичні, різняться глибокою розробкою дидактичних аспектів. Для подальшого розвитку 

ринку освітніх послуг, реального впровадження дистанційного навчання у вітчизняну освіту 

постає необхідність реалізації завдань прописаних в Положенні про дистанційну освіту, які 

стосуються організації сучасної системи саме дистанційного навчання, його нормативно-

правового, кадрового та фінансового забезпечення, формулювання і наукового обґрунтування 

стратегії дистанційної освіти.  

         Встановлено, що дистанційна форма навчання має цілі і зміст, який визначається 

програмою конкретного навчального закладу, засоби навчання, організаційні форми та 

методи. Тобто має склад будь-якої системи навчання. Методи, засоби навчання та 

організаційні форми обумовлені специфікою технологічної основи дистанційного навчання. 

Організація освітнього процесу забезпечується з використанням традиційних методів 

навчання, нових телекомунікаційних та інформаційних технологіях, та з використанням 

принципів самостійного навчання. Найбільш вдалими щодо дистанційного навчання є  саме 

метод проектів (використання творчості у застосуванні здобутих знань), проблемний та 

дослідницький методи. Розвиток інформаційних технологій вплинув на методику 

дистанційного навчання, що дозволило зробити її інтерактивною та збільшило її ефективність. 

Відомі форми навчання, а саме лекції, семінари, лабораторні заняття, контрольні роботи, 

курсові, заліки, екзамени, консультації, самостійна робота мають місце і в системі 

дистанційного навчання, проте з певною специфікою.         

           Висновки. Можна зробити висновок про відсутність однозначності в поглядах щодо 

тлумачення поняття дистанційного навчання (форма організації і реалізації навчально-

виховного процесу, педагогічна технологія, комплекс освітніх послуг, організація освітнього 

процесу, вид навчання, ступінь заочного навчання). 

           Дистанційна освіта є ефективною системою підготовки та безперервної підтримки 

високого кваліфікаційного рівня спеціалістів, оскільки відрізняється наявністю постійної, 

систематичної та ефективної інтерактивності. Використання телекомунікаційних та 

інформаційних технологій в навчанні сприяє індивідуалізації процесу підготовки медичних 

фахівців. Розвитку кваліфікованого, інтелектуального й високопрофесійного фахівця 

сприятиме залучення дистанційного навчання у галузь медичної освіти.   

      Дистанційне навчання базується на принципово нових методах навчання, технічних 

засобах передачі інформації та інформаційно-комунікаційних технологіях. Дистанційне 

навчання є доречною формою навчання  в медичних вузах та ефективною системою 

підготовки та неперервної підтримки високого кваліфікаційного рівня фахівців.  

           Ключові слова: дистанційна освіта, дистанційне навчання, технології дистанційного 

навчання, моделі організації дистанційного навчання, системи (навчальні платформи) 

дистанційного навчання, зміст та структура дистанційного навчання.   

SUMMARY 

Paliy M.A. Theoretical and methodological principles of distance learning in the educational process 

of higher medical education. Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. Master's 

thesis for the degree of Master of Nursing in the specialty 223 "Nursing", branch 22 "Health Care". 

Zhytomyr Medical Institute of the Zhytomyr Regional Council, Zhytomyr, 2021. 

          Relevance of research. The educational process in higher education institutions must meet the 

requirements of the modern information society. In this case, there is a need for new approaches to 

creating optimal conditions for the organization of educational activities and the educational process. 

Therefore, the use of distance learning methods is relevant in the formation of professional skills and 

knowledge that meet modern requirements. Strengthening the role of independent work of future 

professionals occurs with the introduction of credit-modular system of organization of the educational 
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process. And that is why the distance learning system will contribute to the effective solution of these 

problems. Distance learning promotes the implementation of new methods and forms of learning, 

creates new opportunities for access to non-traditional sources of information, effective independent 

work, the formation of professional skills, the realization of creative professional potential of the 

individual. 

          Research methods. During the study of theoretical and methodological principles of distance 

learning in the educational process of higher medical education, the following methods were used: 

analysis of theoretical sources and study and generalization of mass and individual best practices on 

this issue. 

          Results. Theoretical principles of distance learning are studied and analyzed, in particular, the 

national and European experience of using distance learning in the educational process of free 

education, the essence and scientific and pedagogical aspects of distance learning, features of 

organization and implementation of distance learning in the educational process. Methodical 

principles of distance learning in the educational process of ZVMO are described. Technologies, 

content and structure, methods, means and forms of distance learning are analyzed. Organizational 

and methodological aspects of the introduction of distance learning in the free economic zone are 

described. Methodical recommendations on the organization and improvement of distance learning 

in ZVMO are developed. 

It is determined that among scientists there is no single approach to the interpretation of the concept 

of distance learning. Distance learning is personality-oriented. Features of distance learning 

compared to traditional are: flexibility, parallelism, asynchrony, mass, profitability, the status of 

teacher and student. 

          It is established that distance learning is a step-by-step process of organizing a system of 

professional training, which includes such components as goals and principles of implementation, 

content and methods of teaching, forms and means of teaching, implementation of indirect (distance) 

student-teacher relationship. 

The components of the distance learning system are: a set of educational materials (electronic 

literature, lectures, video and audio materials), learning environment (platform), a database of 

educational materials (lectures, electronic literature, video and audio materials), assessment tools and 

control (testing, practical tasks, forums), participants (subjects) of distance learning and technical 

specialists (programmers, administrators). 

         The peculiarities of the organization of distance learning are described, which provides for the 

stages of mastering the discipline: lectures, practical and laboratory classes, seminars, chats, forums, 

tests, independent work, consultations on academic disciplines, etc. At distance learning special 

technologies are used: case technologies (educational and methodical materials which are necessary 

for independent studying are given in complexes, packages, control tests and control tasks are used); 

television technologies (based on closed-loop television systems with feedback); video conferencing 

technologies (based on the means of providing two-way or multi-way audio and video communication 

over long distances); network technologies (individual consultations and knowledge control using a 

remote method of access to certain types of educational information) and combined technologies. 

          It is established that European approaches to the problems of distance learning are mostly 

pragmatic, differ in the deep development of didactic aspects. For further development of the market 

of educational services, real introduction of distance learning in domestic education there is a need to 

implement the tasks prescribed in the Regulation on distance education, relating to the organization 

of a modern system of distance learning, its legal, personnel and financial support, formulation and 

scientific substantiation of distance learning. education. 

          It is established that the distance form of education has goals and content, which is determined 

by the program of a particular educational institution, teaching aids, organizational forms and 

methods. That is, it is part of any training system. Methods, teaching aids and organizational forms 

are determined by the specifics of the technological basis of distance learning. The organization of 

the educational process is ensured with the use of traditional teaching methods, new 

telecommunication and information technologies, and with the use of the principles of independent 
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learning. The most successful in terms of distance learning are the method of projects (the use of 

creativity in the application of acquired knowledge), problem-based and research methods. The 

development of information technology has influenced the method of distance learning, which 

allowed to make it interactive and increase its efficiency. Known forms of learning, namely lectures, 

seminars, laboratory classes, tests, coursework, tests, exams, consultations, independent work also  

take place in the distance learning system, but with certain specifics. 

          Conclusions. It can be concluded that there is a lack of unambiguity in views on the 

interpretation of the concept of distance learning (form of organization and implementation of the 

educational process, pedagogical technology, educational services, organization of the educational 

process, type of education, degree). 

           Distance education is an effective system of training and continuous support of highly 

qualified specialists, as it is characterized by the presence of constant, systematic and effective 

interactivity. The use of telecommunication and information technologies in education contributes to 

the individualization of the process of training medical professionals. The development of a qualified, 

intellectual and highly professional specialist will be facilitated by the involvement of distance 

learning in the field of medical education. 

          Distance learning is based on fundamentally new teaching methods, technical means of 

information transfer and information and communication technologies. Distance learning is an 

appropriate form of education in medical universities and an effective system of training and 

continuous support of highly qualified specialists. 

         Key words: distance education, distance learning, distance learning technologies, models of 

distance learning organization, systems (learning platforms) of distance learning, content and 

structure of distance learning. 

                                                                ВИСНОВКИ  

  У межах даної магістерської роботи проаналізовано наукову літературу з проблеми 

дистанційного навчання як форми організації освітнього процесу у ЗВО, досліджено зміст та 

структуру дистанційного навчання. Здійснено теоретичний аналіз дистанційного навчання в 

освітньому процесі ЗВО, сутності дистанційного навчання в теорії та практиці, науково-

педагогічних аспектів організації впровадження дистанційного навчання, технологій 

дистанційного навчання в системі інформаційно-комунікаційних технологій та організаційно-

методичних аспектів впровадження дистанційного навчання в ЗВО. Розроблено методичні 

рекомендації щодо організації та удосконалення дистанційного навчання в ЗВМО. 

         Узагальнення результатів науково-педагогічного пошуку, теоретичний аналіз проблеми 

дистанційного навчання в освітньому процесі ЗВМО дають підстави зробити певні висновки: 

         1. Виявлено відсутність однозначності у підходах до визначення поняття дистанційне 

навчання. Спостерігається неоднозначність в поглядах щодо розуміння та характеристики 

дистанційного навчання (форми організації і реалізації навчально-виховного процесу, 

педагогічної технології, комплексу освітніх послуг, організації освітнього процесу, виду 

навчання тощо). 

         Визначено що, до особливостей дистанційного навчання відносять його інтерактивний 

характер, необхідність чіткого планування у часі, необхідність участі студентів (учасників) у 

коригуванні структури, змісту і ефективності навчання. Дистанційне навчання відрізняється 

наявністю постійної, систематичної та ефективної інтерактивності. Дистанційне навчання 

носить особистісно-орієнтований характер. Особливостями дистанційної форми навчання у 

порівнянні з традиційною є: гнучкість, паралельність, асинхронність, масовість, 

рентабельність, статус викладача та студента.  

          Встановлено, що при дистанційному навчанні використовуються спеціальні технології: 

кейс-технології (передбачають видачу пакетів навчально-методичних матеріалів для 

самостійного вивчення студентами, наявність контрольних завдань і тестів контролю); 

телевізійні технології (базуються на замкнутих телевізійних системах із зворотним зв’язком); 

технології відео-конференцій (базуються на засобах забезпечення двостороннього або 

багатостороннього аудіо та відео-зв’язку на значних відстанях); мережні технології 
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(отримання необхідної навчальної інформації,  здійснення індивідуальних консультацій з 

викладачами, проведення контролю знань відбувається з використанням засобів віддаленого 

доступу)  та комбіновані технології.  

         2.  Стосовно змісту та структури дистанційного навчання, то виділено наступні 

компоненти дистанційного навчання: цілі, обумовлені соціальним замовленням; зміст, 

визначений діючими програмами для конкретного типу навчального закладу; методи 

навчання, організаційні форми та засоби навчання; принципи впровадження та реалізації 

опосередкованого (на відстані) взаємозв’язку студента і викладача; підсистеми: навчально-

матеріальна, фінансово-економічна, нормативно-правова, ідентифікаційно-контрольна, 

маркетингова. Компоненти модульної дистанційної системи: стратегічні (представлені 

принципами модульного навчання та дистанційними засобами передачі змісту); операційні 

(представлені змістом модульної дистанційної системи та технологією (методи навчання, 

форми навчання, способи контролю, способи корекції)). Тобто дистанційне навчання має 

склад будь-якої системи навчання.  

          Методи, засоби навчання та організаційні форми обумовлені специфікою технологічної 

основи дистанційного навчання та мають пряму залежність від кейс-технологій 

(комп’ютерних телекомунікацій у комплексі із друкованими засобами, компакт-дисками 

тощо). Розвиток інформаційних технологій вплинув на методику дистанційного навчання, що 

дозволило зробити її інтерактивною та збільшило її ефективність.  

         Виділено також ключові компоненти системи дистанційного навчання: платформа 

дистанційного навчання (навчальне середовище); структурована база навчальної інформації 

(навчальних матеріалів) яка включає електронну літературу, лекції, відео- і аудіо-матеріали; 

засоби оцінювання та контролю (тестування, практичні завдання, форуми тощо); технічні 

спеціалісти (адміністратори, програмісти); суб’єкти (учасники) дистанційного навчання.  

         Організація освітнього процесу при дистанційному навчанні передбачає використання 

кращих власне традиційних методів навчання, нових телекомунікаційних та інформаційних 

технологій, технічних засобів передачі навчальної інформації та грунтується на принципах 

самостійного навчання.  

         Стосовно особливостей впровадження, визначено, що дистанційне навчання реалізується 

у процесі використання середовища передачі навчальної інформації (телебачення, пошта, 

радіо, інформаційно-комунікаційні мережі) та залежних від технічного середовища методів. 

Під час дистанційного навчання використовуються: веб-сайти, дистанційні курси, електронна 

пошта, чати, блоги та форуми, віртуальні класні кімнати, теле- і відеоконференції. 

         Встановлено, що реалізація інформаційно-освітнього порталу (створення, навчання, 

передавання навчальної інформації; контроль знань та отримання навчальної інформації) є 

основою для створення і розробки інформаційно-освітнього середовища навчального закладу. 

Складовою інформаційно-освітнього порталу вищого навчального закладу є електронні 

навчально-методичні комплекси дисциплін. Розробка моделі використання віртуально-

навчальних середовищ забезпечить реалізацію технології дистанційного навчання. Для 

практичної реалізації технологій дистанційного навчання та забезпечення проведення 

повноцінного навчання використовують системи управління навчанням (спеціалізовані 

інформаційні системи), що складаються з наборів модулів. З метою успішного впровадження 

та здійснення дистанційного навчання необхідно правильно вибрати програмне забезпечення. 

         3. Розроблено методичні рекомендації щодо організації та удосконалення дистанційного 

навчання в ЗВМО. Дані рекомендації та настанови стосуються особливостей планування та 

організації дистанційного навчального процесу; структурних компонентів побудови 

навчальних курсів (програм); навчально-методичного забезпечення дисциплін; особливостей 

підготовки та проведення практичних занять, лекцій, різних видів контролю; специфіки 

використання методики віртуальної практичної діяльності; особливостей та специфіки 

використання інформаційно-комунікаційних технологій на всіх етапах реалізації та 

впровадження дистанційного навчання; специфіки використання методів, форм за засобів на 

різних етапах організації дистанційного навчання тощо.  
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 Стосовно подальших досліджень з даної проблематики, то доречним та необхідним буде 

більш глибоке вивчення та аналіз особливостей і специфіки побудови дистанційних курсів у 

закладах вищої медичної освіти. 

Перелік опублікованих робіт автора за темою дослідження 

1. Палій М.А. Теоретичні та методичні засади дистанційного навчання в освітньому 

процесі закладів вищої медичної освіти. //BUILDING PROFESSIONAL LINGUISTIC 

COMPETENCE OF FUTURE SPECIALISTS. Житомир, 2020, с. 143 

2. Палій М.А. Теоретичні та методичні засади дистанційного навчання в освітньому 

процесі закладів вищої медичної освіти. // І Всеукраїнська студентська науково-практична 

конференція «Студентоцентроване навчання у закладах вищої та фахової передвищої освіти: 

стан та перспективи». Чернівці, 14 квітня, 2021 р.  

3. Палій М.А. Теоретичні та методичні засади дистанційного навчання в освітньому 

процесі закладів вищої медичної освіти. // VIIІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-

конференції «Актуальні напрями досліджень молодих учених в іншомовному просторі». 

Житомир, 22 квітня 2021 р.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

178 
 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

ЖИТОМИРСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису 

 

 

Пасічник Ірина Романівна 

УДК 001.891:[614.253.5:614.212] 

 

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА 

 

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР В СИСТЕМІ 

ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

Спеціальність: 223 –Медсестринство 

Галузь знань: 22 – Охорона здоров’я 

Подається на здобуття освітнього ступеня магістр медсестринства 

Магістерська робота містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідні джерела    

                                                                                         Пасічник І.Р.                                                                                   

Науковий керівник:                                                       Дідик Іван Віталійович  

                                                                                         кандидат медичних наук 

Житомир 2021 

 



 

179 
 

АНОТАЦІЯ 

 

Пасічник І Р. Особливості діяльності медичних сестер в системі первинної медичної 

допомоги на сучасному етапі. 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.Магістерська робота на здобуття освітнього 

ступеня магістра медсестринства за спеціальністю 223 "Медсестринство ",галузь 22 "Охорона 

здоровя". Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради,Житомир 2021. 

Актуальність. Реорганізація первинної медичної допомоги (ПМД) вимагає від медичної 

сестри не тільки виконання доручень лікаря, але й самостійного виконання відповідного 

об'єму роботи, в першу чергу – профілактичної. Особливе значення має «орієнтованість на 

пацієнта», що сприяє істотному підвищенню якості медичної допомоги, успішності лікування 

і якості життя споживачів такої допомоги. Роль середніх медичних працівників у формуванні 

здорового способу життя пацієнтів та проведенні медичної профілактики в підрозділах 

первинної ланки особливо значима. 

Мета. Вивчення особливостей діяльності медичних сестер в системі первинної медичної 

допомоги на сучасному етапі. 

Матеріали та методи. Проведене анонімне опитування 60 медичних сестер служб 

первинної медико-санітарної допомоги м. Житомира за місцем роботи за розробленою 

анкетою (14 питань), з метою оцінки рівня їх готовності до надання медичних послуг у процесі 

пацієнт-орієнтованої медичної допомоги в умовах закладу первинної медицини. Респонденти 

віком від 23 до 58 років, стаж роботи становив від 2 до 35 років. 

Основні результати. На думку більшості (75,5%) респондентів, питання організації 

лікувально-діагностичного процесу і корпоративної культури не були складні для сприйняття 

і їх реалізації на практиці. При цьому більшість (80%), зазначили ефект від впровадження 

пацієнт-орієнтованої моделі медичної допомоги, 15,0% опитаних медичних сестер не 

помітили позитивних змін, інші не змогли відповісти на дане питання. З провідних методик 

консультування пацієнтів респонденти найбільше використовують у своїй практиці телефонне 

консультування (92%) та методику мотиваційного інтерв’ю (50%); менше всього мають 

уявлення про методики «ПІДХІД» (11,6%) та BATHE (18,3%). Тільки 30% опитаних 

повідомили, що в їхньому закладі працює кабінет долікарського огляду (консультування 

медичними сестрами, скринінговий огляд перед візитом до лікаря). 80% 

респондентів вважають доцільним введення (після попереднього проходження навчання з 

удосконалення необхідних навичок) самостійного прийому пацієнтів медичними сестрами. 

Висновки. Проведеним соціологічним дослідженням доведено необхідність розвитку 

сестринської практики, застосування нових організаційних технологій, спрямованих на 

цілісний підхід до здоров’я людини, сім’ї та громадського суспільства, тобто соціально-

спрямованого підходу до ПМД.  

Ключові слова: медична сестра,медична допомога,перша медична допомога,первинна 

медицина, пацієнт. 

SUMMARY 

Pasichnyk Iryna Romanivna.Features of the activity of nurses in the primary health care system at the 

present stage. 

Qualification scientific work on the rights of a manuscript.Master's thesis for the educational degree 

of Master of Nursing in specialty 223 "Nursing ",branch 22 "Healthcare". Zhytomyr Medical Institute 

of Zhytomyr Regional Council, Zhytomyr 2021. 

Relevance. Reorganization of primary health care (PMD) requires a nurse not only to fulfill the 

doctor's instructions, but also to independently perform the appropriate amount of work, primarily 

preventive. Of particular importance is "patient orientation", which contributes to a significant 

improvement in the quality of medical care, the success of treatment and the quality of life of 

consumers of such care. The role of secondary health workers in shaping a healthy lifestyle of patients 

and conducting medical prevention in primary care units is particularly significant. 
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Goal. Study of the peculiarities of nurses ' activities in the primary health care system at the 

present stage. 

Materials and methods. An anonymous survey of 60 nurses of primary health care services in 

Zhytomyr was conducted at the place of work according to the developed questionnaire (14 

questions), in order to assess the level of their readiness to provide medical services in the process of 

patient-oriented medical care in the conditions of a primary Medicine Institution.  Respondents 

ranged in age from 23 to 58 years, with work experience ranging from 2 to 35 years. 

Key results. According to the majority (75.5%) of respondents, the issues of organizing the 

medical and diagnostic process and corporate culture were not difficult to understand and implement 

in practice. At the same time, the majority (80%) who noted the effect of implementing a patient-

oriented model of medical care, 15.0% of the nurses surveyed did not notice positive changes, while 

the rest could not answer this question. Among the leading methods of patient counseling, 

respondents most often use telephone counseling (92%) and motivational interview methods (50%); 

the "approach" (11.6%) and BATHE (18.3%) methods have the least idea. Only 30% of respondents 

reported that their institution has a pre-medical examination room (consultation by nurses, screening 

examination before visiting a doctor). 80% of respondents consider it appropriate to introduce (after 

preliminary training to improve the necessary skills) independent admission of patients by nurses. 

Conclusions. The conducted sociological research proves the need to develop nursing practice, 

the use of new organizational technologies aimed at a holistic approach to human health, family and 

civil society, that is, a socially oriented approach to PMD.  

Keywords: nurse, medical care,first aid,primary medicine, patient. 

ВИСНОВКИ 
Сучасний підхід до справи, командна робота, уміле використання наявного обладнання, 

ефективна комунікація із родинами пацієнтів, належний взаємозв’язок із медичними 

працівниками закладів охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану), третинну 

(високоспеці- алізовану) медичну допомогу, має значно підвищити якість медичної допомоги 

на первинній ланці, посилити профілактичну спрямованість, змістити акценти на 

відповідальне ставлення пацієнта, членів його родини й суспільства задля збереження та 

поліпшення його здоров’я. 

Застосування сучасних методів наукового дослідження при виконанні наукової роботи 

забезпечило отримання репрезентативних результатів і об’єктивних, науково обґрунтованих 

висновків. 

Головною метою якісного медичного обслуговування є підвищення рівня довіри 

пацієнта до медичного працівника і до медичної організації загалом. Взаємодія в даній системі 

здійснюється на взаємовигідних умовах і партнерських відносинах, що повинно 

відображатися на реалізації медичних послуг населенню. 

Медична сестра ПМСД має виконувати всі етапи сестринського процесу, - своєчасно і 

якісно виконувати профілактичні та лікувально-діагностичні процедури, вводити лікарські 

препарати, виписувати рецепти на лікарські засоби за призначенням лікаря, здійснювати 

патронаж на дому, проводити вимірювання артеріального тиску, проводити антропометричні 

вимірювання, підрахунок пульсу, числа дихальних рухів, надавати долікарську допомогу 

пацієнтові. 

90% опитаних володіють інформацією про пацієнт-орієнтовану модель надання 

первинної медичної допомоги і вважають, що «орієнтованість на пацієнта» сприяє істотному 

підвищенню якості медичної допомоги, успішності лікування і якості життя споживачів такої 

допомоги. Для більшості опитаних (75,5%), питання організації лікувально-діагностичного 

процесу і корпоративної культури не були складні для сприйняття і їх реалізації на практиці. 

При цьому більшість (80%), зазначили ефект від впровадження пацієнт-орієнтованої моделі, 

15,0% опитаних медичних сестер не помітили позитивних змін, інші не змогли відповісти на 

дане питання. 
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За результатами анкетування, серед провідних методик консультування пацієнтів 

респонденти найбільше використовують у своїй практиці телефонне консультування (100%) 

та методику мотиваційного інтерв’ю (60%). 

Тільки 30% опитаних зазначили, що в їхньому закладі працює кабінет долікарського 

огляду (консультування медичними сестрами, скринінговий огляд перед візитом до лікаря). 

На запитання щодо доцільності введення (після попереднього проходження навчання з 

удосконалення необхідних навичок) самостійного прийому пацієнтів медичними сестрами 

80% респондентів дали позитивну відповідь. Серед причин негативних відповідей переважали 

боязнь відповідальності та невпевненість в достатній компетентності. Можливо, це також 

пов'язано з консерватизмом поглядів медичних працівників на необхідність зміни своєї 

діяльності. 

Недостатні знання з надання невідкладної допомоги в екстрених ситуаціях 

(невідкладних станах, травмах, отруєннях та ін.) відзначають медичні сестри загальної 

практики-сімейної медицини та медичні сестри-магістри (32%), педіатричні медичні сестри 

(34%). 

Взаємини з пацієнтами є однією зі складових якості медичних послуг. Про уважне, 

доброзичливе ставлення до пацієнтів, зацікавленість в їх якнайшвидшому одужанні 

наголошують 62% опитаних; спілкуються з пацієнтами строго в рамках виконання своїх 

обов'язків 18%; мають складності в спілкуванні з пацієнтами 20% респондентів. В той же час, 

тренінги для медичного персоналу з формування навичок комунікації з пацієнтами, за 

свідченням респондентів (75%) проводяться рідко. 
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AНОТAЦIЯ 

Пeдaш Т.Ф. Квaлiфiкaцiйнa нaуковa прaця нa прaвaх рукопиcу. Мaгicтeрcькa роботa нa 

здобуття оcвiтнього cтупeня мaгicтрa громaдcького здоров’я зa cпeцiaльнicтю 229 

«Громaдcькe здоров’я», гaлузь 22 «Охоронa здоров’я». Житомирcький мeдичний iнcтитут 

Житомирcької облacної рaди, Житомир, 2021. 

Aктуaльнicть доcлiджeння.  Cьогоднi нa здоров’я людини впливaють рiзновeкторнi 

фaктори, ceрeд яких хaрчовi продукти (ХП) зaймaють провiднe мicцe. Aджe бiльшicть 

cучacних продуктiв хaрчувaння cлiд розцiнювaти як потeнцiйнe джeрeло зaхворювaнь, в тому 

чиcлi онкологiчних. 

 Aктуaльнicть доcлiджeння зумовлeнa тим, що оcтaннiми рокaми cпоживaння тa 

включeння до cклaду продуктiв, хaрчових добaвок (ХД) знaчно пiдвищилacь (оcобливо у 

хaрчових продуктaх щодeнного вжитку), що в cвою чeргу при cиcтeмaтичному cпоживaннi 

нeгaтивно вiдобрaжaєтьcя нa здоров’ї людини.  

Мeтa доcлiджeння – проaнaлiзувaти тa доcлiдити нeбeзпeку хaрчових кaнцeрогeнiв 

як фaктору виникнeння онкологiчних зaхворювaнь, оцiнити обiзнaнicть здобувaчiв оcвiти i 

мeдичних фaхiвцiв щодо вмicту хaрчових добaвок у продуктaх хaрчувaння тa їх вплив нa 

здоров’я людини. 

Мeтоди доcлiджeння. Вiдповiдно до поcтaвлeної мeти тa зaвдaнням доcлiджeння в 

оcновi мeтодологiчного роздiлу роботи були зacтоcовaнi нaйбiльш iнформaтивнi мeтоди 

нaукового доcлiджeння, з точки зору комплeкcного пiдходу, в тому чиcлi провeдeно мeдико-

cоцiологiчнe доcлiджeння ceрeд двох груп рecпондeнтiв (300 оciб) iз чиcлa здобувaчiв оcвiти 

Житомирcького мeдичного iнcтитуту Житомирcької облacної рaди (ЖОР) (врaховуючи 

вiдокрeмлeний cтруктурний пiдроздiл фaховий колeдж) тa  мeдичних фaхiвцiв гaлузi охорони 

здоров’я. Опитувaння провeдeно диcтaнцiйно зa допомогою ceрвicу Google, було cпeцiaльно 

розроблeно eлeктронну aнкeту (викориcтaно iнcтрумeнт «Google-Forms»), з мeтою оцiнити 

обiзнaнicть здобувaчiв оcвiти i мeдичних фaхiвцiв щодо вмicту хaрчових добaвок у продуктaх 

хaрчувaння тa їх вплив нa здоров’я людини. В процeci опрaцювaння оcновного роздiлу 

роботи, здiйcнeно aнaлiз eтикeток нa визнaчeних об’єктaх доcлiджeння  тa  aнaлiтичний огляд 

дaних зaхворювaноcтi тa cмeртноcтi внacлiдок злоякicних новоутворeнь (ЗН) ceрeд жiночого 

тa чоловiчого нaceлeння Укрaїни. Для цього було викориcтaно дaнi Нaцiонaльного кaнцeр-

рeєcтру №18 «Рaк в Укрaїнi» 2015-2016 рр. 

Рeзультaти. Вcтaновлeно, що 88% мeдичних фaхiвцiв зaклaдiв охорони здоров’я 

(ЗОЗ) тa 83,3% здобувaчiв оcвiти Житомирcького мeдичного iнcтитуту тa фaхового колeджу 

обiзнaнi про нaявнicть бeзумовного впливу якоcтi хaрчових продуктiв нa ризик розвитку ЗН.  

Вaжливо й тe, що 81,3% мeдикiв тa 71,3% cтудeнтiв знaють, що тaкe хaрчовi добaвки тa 

нaдaння їх влacної iнтeрпрeтaцiї дaного поняття по cвоєму змicту є cумiжним зa знaчeнням 

aбо ж точним вiдноcно до зaгaльного поняття.  

 Однaк, 72% здобувaчiв вiдноcятьcя «нeйтрaльно» до зacтоcувaння у ХП 

рiзномaнiтних добaвок, тодi як 50,7% мeдичних прaцiвникiв здeбiльшого вiдноcятьcя до 

цього «нeгaтивно». 

 52,7% мeдпрaцiвникiв знaють, якi caмe ХД є нeбeзпeчними тa зaборонeними. Дaнi 

опитувaння cтудeнтiв, cвiдчить про вiдcутнicть знaнь, aджe лишe 36,7% здобувaчiв оcвiти 

зaзнaчити, що можуть нaзвaти оcновнi хaрчовi добaвки, котрi мaють шкiдливий вплив для 

здоров’я людини тa є нeбeзпeчними.  

 Позитивним є тe, що обидвi доcлiджувaнi групи, aкцeнтувaли увaгу, що 

зacтоcувaння хaрчових добaвок у ХП призводять до шкiдливого впливу нa оргaнiзм людини 

тa можуть виcтупaти в ролi потeнцiйно-нeбeзпeчних (51,3% - здобувaчi оcвiти; 62,7% - 

мeдичнi фaхiвцi). Як у здобувaчiв оcвiти тaк i мeдичних фaхiвцiв є знaчнa зaцiкaвлeнicть у 

покупцi якicних ХП, здeбiльшого цe вирaжaєтьcя ceрeднiм (58% здобувaчiв) aбо дeщо вищим 

рiвнeм (50% мeдпрaцiвникiв). 

  Однaк, cоцiологiчний опит cвiдчить, що лишe 10,7% здобувaчiв  тa 16% мeдичних 

фaхiвцi cиcтeмaтично контролюють зacтоcувaння ХД у їжi.   Cпоcтeрiгaєтьcя позитивнa 
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тeндeнцiя, aджe бiльшe половини з обох доcлiджувaних груп рecпондeнтiв вiдповiли, що 

зaвжди звeртaють увaгу нa тeрмiн придaтноcтi продуктiв (88,7% мeдичних фaхiвцiв/77,3% 

здобувaчiв оcвiти). Оcновним критeрiєм, яким кeруютьcя мeдичнi прaцiвники (74%) тa 

здобувaчi (56,7%) при виборi того чи iншого продукту хaрчувaння - цe якicть. 

60,7% (мeдпрaцiвникiв) тa 45,3% (cтудeнтiв) кaтeгорично нe придбaють продукцiю, 

що мicтить в cобi нeбeзпeчнi тa шкiдливi добaвки. Однaк тaкож нeзнaчнa чacтинa опитaних 

(8% cтудeнтiв/7,3% мeдпрaцiвникiв) вce ж тaки придбaють обрaний ХП, нaвiть якщо тaм є 

нeбeзпeчнi домiшки у випaдку, коли його цiнa є дeшeвою. Cлiд зaзнaчити, що в обох опитaних 

групaх нa пeршiй позицiї оcновним видом нaпою, якому нaдaють пeрeвaгу є звичaйнa водa – 

(55,3 %/42% здобувaчiв). 30,7% cтудeнтcтвa зaзнaчити, що в приготувaннi домaшньої їжi 

викориcтовують продукти швидкого хaрчувaння, 10,7%  мeдичних фaхiвцiв тaкож є 

прихильники дaної кaтeгорiї продуктiв. Cиcтeмaтично cпоживaють зaзнaчeнi кaтeгорiї 

продуктiв, лишe 8% здобувaчiв оcвiти тa 5,4% мeдичних фaхiвцiв, що є позитивним 

рeзультaтом. Мaйжe половинa опитaних (48%) мeдичних фaхiвцiв готовi повнicтю 

вiдмовитиcь вiд ХП, що є потeнцiйно-нeбeзпeчними для їх здоров’я, тодi як ceрeд здобувaчiв 

оcвiти - цe готовi зробити тiльки 30%.  

 Опрaцювaння iнформaцiї, що булa зaзнaчeнa нa eтикeткaх ХП, котрi були вкaзaнi 

рecпондeнтaми, визнaчeно, що в cвоєму cклaдi продукти включaють вiд однiєї до дeкiлькох 

хaрчових добaвок. Cлiд зaзнaчити, що у уciх доcлiджувaних зрaзкaх трьох видiв продуктiв, 

приcутнi окрeмi ХД, котрi є кaнцeрогeнновмicними тa мaють рiзнi cтупeнi нeбeзпeки. Однaк, 

cпоживaчi чacто нe проявляють нaлeжної зaцiкaвлeноcтi до eтикeток ХП, котрi купують.   

Розгляд тa обробкa cтaтиcтичних дaних щодо зaхворювaноcтi тa cмeртноcтi вiд 

оcновних нозологiчних форм ЗН cвiдчить, що у бiльшоcтi випaдкiв проcлiдковуєтьcя 

тeндeнцiя вищих покaзникiв cмeртноcтi ознaчувaної локaлiзaцiї, нiж зaхворювaноcтi.  

Виcновки. Зa рeзультaтaми мeдико-cоцiологiчного опитувaння тa  

вiдповiдно до отримaних дaних, cлiд зaувaжити, що в обох доcлiджувaних групaх є знaчнa 

обiзнaнicть у питaннях впливу ХД нa здоров’я людини тa ризик виникнeння ЗН, яку можнa 

визнaчити як – ceрeднiй рiвeнь обiзнaноcтi. Тобто, знaчнa чacтинa опитaних нaдaлi 

купувaтимe ХП iз вмicтом добaвок, якi є потeнцiйно-нeбeзпeчними для здоров’я. Ceрeд обох 

груп, мeдичнi фaхiвцi мaють дeщо вищий покaзник обiзнaноcтi тa потужнiшi знaння в 

окрeмих зaпитaннях, що помiчaлоcя у бiльш вивaжeних вiдповiдях, нiж у здобувaчiв оcвiти, 

котрi фрaгмeнтно володiють знaннями – цe cлiд пояcнити в пeршу чeргу тим, що 

проcлiдковуєтьcя вiдcутнicть нaлeжної бaзи знaнь тa нe cформовaнicтю у них 

вiдповiдaльноcтi зa влacнe здоров’я. 

 Вcтaновлeно, що ceрeд продуктiв, якi нaceлeння cпоживaє є тi, що можуть призвecти 

до розвитку злоякicних новоутворeнь, aджe рeзультaти чиcлeнних нaукових доcлiджeнь 

доводять, що icнує прямий зв’язок мiж якicтю, бeзпeчнicтю хaрчувaння тa cтaбiльно виcоким 

ризиком виникнeнням ЗН. У дaному випaдку ceрeд жiночого i чоловiчого контингeнту 

проcлiдковуєтьcя збiльшeння випaдкiв онкопaтологiї оргaнiв трaвної cиcтeми. Тобто нa 

cьогоднiшнiй дeнь нa пeршi мicця ceрeд онкопaтологiй виходять ЗН шлунково-кишкового 

трaкту (ШКТ), що пiдтвeрджує cтiйкий зв'язок мiж хaрчувaнням (нaявнicть у cклaдi продуктiв 

хaрчувaння кaнцeрогeнних «E-добaвок») тa виникнeнням онкозaхворювaнь. 

З’яcовaно, що оcновною вимогою до продуктiв хaрчувaння  - є їх якicть  

тa бeзпeчнicть для здоров’я людини. Зa рeзультaтaми доcлiджeння здiйcнeно виcновок про 

нeгaтивний вплив уciх доcлiджувaних груп ХП нa здоров’я cпоживaчiв, тому cлiд виключити 

aбо ж мiнiмiзувaти cпоживaння зaзнaчeних кaтeгорiй продуктiв (cолодкi гaзовaнi нaпої, 

чiпcи, cухaрики). 

 Вce вищeзaзнaчeнe є пiдcтaвою чiтко зaзнaчити, що оcвiчeнicть тa вмiння 

cпоживaчiв визнaчити якicть ХП щe нa eтaпi придбaння є головною cклaдовою щодо 

зaпобiгaння нeгaтивним aбо й пaгубним впливaм кaнцeрогeнновмicних продуктiв. У процeci 

доcлiджeння визнaчeно тa aкцeнтовaно увaгу нa проблeмних зaпитaннях, розроблeно 
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прaктичнi рeкомeндaцiї у виглядi порaд cпоживaчaм cтоcовно оcновних acпeктiв впливу нa 

здоров’я хaрчових добaвок. 

 Ключовi cловa: кaнцeрогeни, кaнцeрогeнeз, хaрчовi добaвки, бeзпeкa хaрчових 

продуктiв, E-чиcлa, онкологiчнi зaхворювaння, здоров’я, хaрчувaння, допуcтимe добовe 

cпоживaння,  дозa хaрчової добaвки, нeбeзпeчнi тa шкiдливi хaрчовi добaвки, нeбeзпeчний 

вплив.  

ABSTRACT 

Pedash T.F. The current state of research on the problems of carcinogenic action of potentially toxic 

chemicals. Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. Master's thesis for acquiring 

the Master of Public Health degree in the specialty 229 "Public Health", field of knowledge 22 

"Health Care". Zhytomyr Medical Institute of Zhytomyr Regional Council, Zhytomyr, 2021. 

Relevance of research.  Today, human health is affected by a variety of factors, including 

food (CP).  After all, most modern food should be regarded as a potential source of disease, including 

cancer.The relevance of the study is due to the fact that in recent years the consumption and inclusion 

in the composition of foods, food additives (HD) has increased significantly (especially in foods for 

daily consumption), which in turn has a negative impact on human health. 

 The purpose of the study is to analyze and investigate the danger of food carcinogens as a 

factor in the occurrence of cancer, to assess the awareness of students and health professionals about 

the content of food additives in food and their impact on human health. 

Research methods.  In accordance with the goal and objectives of the study in the 

methodological section of the work were used the most informative methods of research, in terms of 

an integrated approach, including a medical and sociological study among two groups of respondents 

(300 people)  (ZHOR) (taking into account the separate structural subdivision of the professional 

college) and medical specialists in the field of health care.  The survey was conducted remotely using 

the Google service, an electronic questionnaire was developed (using the tool "Google-Forms"), in 

order to assess the awareness of students and health professionals about the content of food additives 

in food and their impact on human health.  of the main section of the work, the analysis of labels on 

certain objects of research and analytical review of morbidity and mortality due to malignant 

neoplasms (MN) among women and men of Ukraine.  For this purpose, the data of the National 

Cancer Registry №18 "Cancer in Ukraine" 2015-2016 were used. 

Results.  It is established that 88% of medical specialists of health care institutions (HEIs) 

and 83.3% of students of the Zhytomyr Medical Institute and Vocational College are aware of the 

unconditional impact of food quality on the risk of developing ZN.  It is also important that 81.3% of 

physicians and 71.3% of students know what food supplements are and providing their own 

interpretation of this concept in its content is related in meaning or accurate in relation to the general 

concept. 

However, 72% of applicants are "neutral" to the use of various supplements in CP, while 

50.7% of health professionals are mostly "negative". 

52.7% of healthcare professionals know which CDs are dangerous and prohibited.  According to a 

survey of students, there is a lack of knowledge, as only 36.7% of students say that they can name the 

main food additives that have a harmful effect on human health and are dangerous. 

On the positive side, both study groups emphasized that the use of food additives in CP leads 

to harmful effects on the human body and can act as potentially dangerous (51.3% - students; 62.7% 

- medical professionals).  .  Both applicants and medical professionals have a significant interest in 

buying quality CP, mostly expressed by the average (58% of applicants) or slightly higher level (50% 

of health workers). 

However, sociological experience shows that only 10.7% of applicants and 16% of medical 

professionals systematically monitor the use of HD in food.  There is a positive trend, as more than 

half of the two groups of respondents said that they always pay attention to the shelf life of products 

(88.7% of health professionals / 77.3% of students).  The main criterion that guides health workers 

(74%) and applicants (56.7%) when choosing a food is quality. 
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60,7% (health workers) and 45.3% (students) categorically do not buy products that contain 

dangerous and harmful additives.  However, even a small proportion of respondents (8% of students 

/ 7.3% of health workers) will still buy the selected CP, even if there are dangerous impurities in the 

case when its price is cheap.  It should be noted that in both groups in the first position the main type 

of drink, which is preferred by ordinary water - (55.3% / 42% of drinkers).  30.7% of students say 

that they use fast food in home cooking, 10.7% of medical professionals are also supporters of this 

category of products.  These categories of products are systematically consumed by only 8% of 

students and 5.4% of medical professionals, which is a positive result.  Almost half of the surveyed 

(48%) medical professionals are ready to completely give up CP, which is potentially dangerous to 

their health, while among education seekers - only 30% are willing to do so. 

Processing of the information indicated on the CP labels, which were indicated by the 

respondents, it was determined that the products contain from one to several food additives.  It should 

be noted that in all tested samples of the three types of products, there are separate HD, which are 

carcinogenic and have different degrees of danger.  However, consumers often do not show due 

interest in the labels they buy. 

Consideration and processing of statistical data on morbidity and mortality from the main 

nosological forms of ZN shows that in most cases there is a tendency of higher mortality rates of the 

indicated localization than morbidity. 

Conclusions.  According to the results of medical and sociological surveys and  according to 

the data obtained, it should be noted that in both study groups there is a significant awareness of the 

impact of HD on human health and the risk of developing CHD, which can be defined as - the average 

level of awareness.  That is, a significant proportion of respondents will continue to buy CP with 

supplements that are potentially dangerous to health.  Among both groups, health professionals have 

a slightly higher level of awareness and knowledge in some questions, which was observed in more 

balanced answers than in those who have fragmentary knowledge - this should be explained primarily 

by the fact that there is a lack of adequate knowledge base and  not formed in them responsibility for 

their own health. 

It has been established that among the products consumed by the population are those that can 

lead to the development of malignant neoplasms, as the results of numerous scientific studies show 

that there is a direct link between quality, food safety and a consistently high risk of CHD.  In this 

case, among the female and male contingent there is an increase in cases of oncopathology of the 

digestive system.  That is, today the first places among oncopathologies are the gastrointestinal tract 

(GI), which confirms the stable relationship between nutrition (the presence of carcinogenic "E-

supplements") and the occurrence of cancer. 

It turns out that the main requirement for food is their quality and safety for human health. 

The results of the study concluded that all the studied groups of CP on the health of consumers, so 

you should exclude or minimize the consumption of these categories of products (sweet carbonated 

beverages, chips, crackers). 

 All of the above is a reason to clearly state that the education and ability of consumers to 

determine the quality of CP at the stage of purchase is the main component in preventing the negative 

or harmful effects of carcinogenic products.  The research identified and focused on problematic 

issues, developed practical recommendations in the form of advice to consumers on the main aspects 

of the health effects of food supplements. 

Key words: carcinogens, carcinogenesis, food additives, food safety, E-numbers, oncological 

diseases, health, nutrition, permissible daily consumption, dose of food additive, dangerous and 

harmful food additives, dangerous effects. 
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ВИCНОВКИ 

 Отримaнi рeзультaти провeдeного доcлiджeння дозволили зробити чiткi нaуково 

обґрунтовaнi виcновки, якi cконцeнтрувaлиcя нa доcлiджeннi нeбeзпeки хaрчових 

кaнцeрогeнiв як фaктору виникнeння онкологiчних зaхворювaнь (aнaлiз cуб’єктiв 

доcлiджeння тa cтaтиcтичних дaних) тa оцiнцi обiзнaноcтi здобувaчiв оcвiти i мeдичних 

фaхiвцiв щодо вмicту хaрчових добaвок у продуктaх хaрчувaння тa їх впливу нa здоров’я 

людини. Узaгaльнeнi рeзультaти пiдтвeрдили, що вiдcутнicть знaнь у cпоживaчiв щодо 

впливу хaрчових добaвок нa оргaнiзм призводять до шкiдливих aбо ж пaгубних впливiв нa їх 

здоров’я. Проявляють нeгaтивну дiю нa пiдвищeння ризику виникнeння злоякicних 

новоутворeнь. Нa пiдcтaвi отримaних нaуково-обгрунтовaних дaних, здiйcнeно нacтупнi 

виcновки:  

1. Вивчeння, cтруктуризaцiя тa узaгaльнeння дaних нaуково-мeтодичної  

вiтчизняної тa зaкордонної лiтeрaтури нaдaли можливicть виcвiтлити тa проaнaлiзувaти 

cучacнi acпeкти тa оcобливоcтi впливу хaрчового кaнцeрогeнeзу нa cтaн здоров’я людини. 

Оcобливa увaгa булa придiлeнa хaрaктeриcтицi хaрчових добaвок тa їх нормaтивно-

прaвовому врeгулювaнню. Продeмонcтровaнa кодифiкaцiя тa клacифiкaцiя «E-чиceл», 

визнaчeний бeзпоceрeднiй взaємозв’язок мiж кaнцeрогaнeми у хaрчових продуктaх тa ЗН.  

Охaрaктeризовaно поняття «бeзпeчнicть» викориcтaння ХД у продуктaх тa прeдcтaвлeнi 

cучacнi продукти в яких викориcтовуютьcя нeбeзпeчнi для здоров’я добaвки. 

Визнaчeно, що хaрчовi добaвки  –  цe рeчовини aбо ж з’єднaння  

дeкiлькох визнaчeних рeчовин, якi викориcтовуютьcя лишe з мeтою нaдaння продуктaм 

хaрчувaння бaжaних влacтивоcтeй.  

2.  Окрecлeно cпиcок хaрчових добaвок, якi є нeбeзпeчними для  

зacтоcувaння у продуктaх тa cпоживaння дитячим контингeнтом, вaгiтними, жiнкaми, що 

годують груддю тa людьми похилого вiку. Визнaчeно, що оcновною вимогою до продуктiв 

хaрчувaння  - є їх якicть  тa бeзпeчнicть для здоров’я людини.  

Зa рeзультaтaми доcлiджeння здiйcнeно виcновок про нaявнicть  

нeгaтивного впливу уciх доcлiджувaних груп ХП нa здоров’я cпоживaчiв, тому cлiд 

виключити aбо ж мiнiмiзувaти cпоживaння зaзнaчeних кaтeгорiй продуктiв (cолодкi гaзовaнi 

нaпої, чiпcи, cухaрики). 

3. Вcтaновлeно, що ceрeд продуктiв, якi нaceлeння cпоживaє є тi, що можуть  

призвecти до розвитку злоякicних новоутворeнь, aджe рeзультaти чиcлeнних нaукових 

доcлiджeнь доводять, що icнує прямий зв’язок мiж якicтю, бeзпeчнicтю хaрчувaння тa 

cтaбiльно виcоким ризиком виникнeнням ЗН. У дaному випaдку ceрeд жiночого i чоловiчого 

контингeнту проcлiдковуєтьcя збiльшeння випaдкiв онкопaтологiї оргaнiв трaвної cиcтeми. 

Тобто нa cьогоднiшнiй дeнь нa пeршi мicця ceрeд онкопaтологiй виходять ЗН шлунково-

кишкового трaкту ШКТ, що пiдтвeрджує cтiйкий зв'язок мiж хaрчувaнням (нaявнicть у cклaдi 

продуктiв хaрчувaння кaнцeрогeнних «E-добaвок») тa виникнeнням онкозaхворювaнь. 

4. З’яcовaно, що зacтоcувaння «E-добaвок» повинно cуворо  

контролювaтиcя з боку нe лишe виробникa, a й контролюючих оргaнiв дeржaви. Здiйcнювaти 

cиcтeмaтичний монiторинг дiї кожної з добaвок тa при нeобхiдноcтi розширювaти cпиcок 

зaборонeних добaвок в Укрaїнi. При цьому пaрaлeльно обмeжувaти зacтоcувaння ХД, котрi є 

дозволeними тa зaлишити у дaному cпиcку лишe нaйбeзпeчнiшi тa нeобхiднi.  

5. Зa рeзультaтaми мeдико-cоцiологiчного опитувaння тa вiдповiдно до  

отримaних дaних, cлiд зaувaжити, що в обох доcлiджувaних групaх є знaчнa обiзнaнicть у 

питaннях впливу ХД нa здоров’я людини тa ризик виникнeння ЗН, яку можнa визнaчити як 

– ceрeднiй рiвeнь обiзнaноcтi. Тобто, знaчнa чacтинa опитaних нaдaлi купувaтимe ХП iз 

вмicтом добaвок, якi є потeнцiйно-нeбeзпeчними для здоров’я. Ceрeд обох груп, мeдичнi 

фaхiвцi мaють дeщо вищий покaзник обiзнaноcтi тa потужнiшi знaння в окрeмих зaпитaннях, 

що помiчaлоcя у бiльш вивaжeних вiдповiдях, нiж у здобувaчiв оcвiти, котрi фрaгмeнтно 

володiють знaннями – цe cлiд пояcнити в пeршу чeргу тим, що проcлiдковуєтьcя вiдcутнicть 

нaлeжної бaзи знaнь тa нe cформовaнicтю у них вiдповiдaльноcтi зa влacнe здоров’я. 
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6. Вce вищeвкaзaнe є пiдcтaвою чiтко визнaчити, що оcвiчeнicть тa  

вмiння cпоживaчiв  визнaчити якicть ХП щe нa eтaпi придбaння є головною cклaдовою щодо 

зaпобiгaння нeгaтивним aбо й пaгубним впливaм кaнцeрогeнновмicних рeчовин. У процeci 

доcлiджeння визнaчeно тa aкцeнтовaно увaгу нa проблeмних зaпитaннях, розроблeно 

прaктичнi рeкомeндaцiї у виглядi порaд cпоживaчaм cтоcовно оcновних acпeктiв впливу нa 

здоров’я хaрчових добaвок. 
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АНОТАЦІЯ 

 

 Пирхова Н.П. Роль магістра громадського здоров’я у формуванні здорового способу життя 

серед населення. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Магістерська робота на 

здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я», галузі знань 

22 «Охорона здоров’я». Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради, 

Житомир, 2021. 

Актуальність дослідження. Здоровий спосіб життя –це форми і способи повсякденної 

життєдіяльності людини, які зміцнюють і вдосконалюють адаптаційні і резервні можливості 

організму, що забезпечує успішне виконання соціальних і професійних функцій.  

Реалізація перелічених форм поведінки надзвичайно складна. Причинами цього є відсутність 

у населення настанов на верховенство цінності здоров’я в ієрархії людських потреб, 

належної мотивації, позитивного ставлення до свого здоров’я та здорового способу життя. 

Ключову роль у формуванні цих настанов повинен відігравати магістр громадського 

здоров’я. 

 Метою дослідження є теоретичне обґрунтування ролі магістра громадського здоров’я 

у формуванні здорового способу життя серед населення, розробка практичних рекомендацій 

щодо настанов на здоровий спосіб життя, формування у населення знань і вмінь самостійно 

приймати рішення з питань зміцнення власного здоров’я, виховувати свідоме ставлення до 

його охорони та збереження. 

  Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети використано комплекс 

взаємопов’язаних і взаємодоповнюючих загальнонаукових і спеціальних методів: 

бібліосемантичний – для аналізу наукових джерел, системно-узагальнюючий – для аналізу 

системи формування здорового способу життя, логічного узагальнення, формування 

висновків за результатами дослідження, метод математичної статистики для отримання 

об’єктивних і достовірних результатів. Дослідження проводилось у 2020 - 2021 році в м. 

Житомирі та Житомирській області.  

 Результати. За результатами аналізу джерел наукової літератури, дослідження було 

з’ясовано, що магістру громадського здоров’я повинна належати провідна роль у 

профілактиці захворювань, а також пропаганді та формуванні здорового способу життя серед 

населення. Володіючи загальними та фаховими компетентностями, він здатен застосовувати 

їх для вирішення типових задач діяльності, включаючи проведення науково-практичних 

досліджень у сфері громадського здоров'я, проведення епідеміологічного нагляду за 

соціально значимими інфекційними та неінфекційними хворобами, станом психічного 

здоров'я населення, навколишнього середовища; визначення екологічних, соціально-

економічних та медичних детермінант здоров'я, надавати практичні рекомендації щодо 

настанов на формування здорового способу життя ін. 

Висновки. Проведеним дослідженням обґрунтовано, що концентрованим вираженням 

взаємозв’язку і взаємного впливу способу життя та здоров’я населення є поняття «здоровий 

спосіб життя». Доведено, що формування здорового способу життя серед населення повинно 

бути комплексом заходів спрямованих з одного боку на формування позитивної та 

відповідальної поведінки  щодо здоров’я, з іншого   ̶  на створення умов, що надають рівні 

можливості його реалізації всім громадянам. Провідну роль у цьому повинен відіграти 

фахівець нової генерації – магістр громадського здоров’я.   

 Визначено професійні компетентності магістра громадського здоров’я, його знання та 

вміння, які можуть бути використані ним у професійній діяльності, при розробці практичних 

рекомендацій щодо формування здорового способу життя серед населення. 

 Ключові слова: формування здорового способу життя, магістр громадського здоров’я, 

фахові компетентності, принципи та підходи до ФЗСЖ, чинники, що впливають на 

формування ЗСЖ, практичні рекомендації. 
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ABSTRACT 

 Pirkhova N.P. The role of the master of public health in the formation of a healthy way of living 

within the population. Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. Master's thesis for 

the degree of Master of Public Health in specialty 229 "Public Health", branch 22 "Health Care". 

Zhytomyr Medical Institute of the Zhytomyr Regional Council, Zhytomyr, 2021. 

  Relevance of research. A healthy lifestyle is a form and way of daily human life that 

strengthens and improves the adaptive and reserve capabilities of the body, which ensures the 

successful performance of social and professional functions. 

The implementation of these behaviors is extremely difficult. The reasons for this are the lack of 

guidance from the population on the supremacy of the value of health in the hierarchy of human 

needs, proper motivation, a positive attitude to their health and a healthy lifestyle.  

 The purpose of the research is to theoretical substantiate the role of the Master of Public Health 

in the formation of a healthy lifestyle among the population, development of practical 

recommendations for guidelines for a healthy lifestyle, the formation of knowledge and skills to make 

decisions on strengthening their health. its protection and preservation. 

  Research methods. To achieve this goal, the following methods were used: bibliosemantic - 

analysis of scientific sources, system analysis - to analyze the system of forming a healthy lifestyle, 

logical generalization and medical and sociological research (questionnaire) among 150 respondents. 

The study was conducted in 2020 - 2021 in Zhytomyr and Zhytomyr region. 

  Results. According to the analysis of sources of scientific literature, of the the research there 

was found that the Master of Public Health, having professional competencies, is able to provide the 

necessary information to the public about prevention methods, consequences of improper or late 

treatment, proper nutrition, refusal from bad habits and necessity of physical activity. ; it should play 

a leading role in disease prevention, as well as the promotion and formation of a healthy lifestyle 

among the population. . 

  Conclusions. The research substantiates that the concept of "healthy lifestyle" is a 

concentrated expression of the relationship and mutual influence of lifestyle and public health. It is 

proved that the formation of a healthy lifestyle among the population should be a set of measures 

aimed on the one hand at the formation of positive and responsible behavior in health, on the other 

hand, to create conditions that provide equal opportunities for all citizens. The leading role in this 

should be played by a new generation specialist - a master of public health. 

The professional competencies of the Master of Public Health were determined, his knowledge and 

skills that can be used in his professional activity, in the development of practical recommendations 

for the formation of a healthy lifestyle among the population. 

Key words: formation of a healthy lifestyle, master of public health, professional 

competencies, principles and approaches to HLS, factors influencing the formation of HLS. 
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АНОТАЦІЯ 

Плоткіна Л.П. Обґрунтування системи заходів профілактики комп’ютерної залежності у 

підлітків. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Магістерська робота на 

здобуття освітнього ступеня магістра громадського здоров’я за спеціальністю 229 

«Громадське здоров’я», галузь 22 «Охорона здоров’я». Житомирський медичний інститут 

Житомирської обласної ради, Житомир, 2021. 

Актуальність дослідження. Проблема поширення комп’ютерної залежності (КЗ) 

серед молоді актуалізується на сучасному етапі, адже сьогодні невід’ємною частиною життя 

студентства є інформаційні технології (ІТ). Неможливо переоцінити вагоме значення даного 

науково-технічного досягнення. Однак, період масового користування комп’ютером та 

мережею Інтернет виявив ряд недоліків, що характеризується негативнии впливом на 

здоров’я молоді, особливо, це стосується підлітків, які є сприйнятливим контингентом. Нині 

в сучасних умовах дане питання є недостатньо вивченим, що свідчать про необхідність 

проведення комплексних наукових досліджень. 

Саме тому, питaння організації та реалізації системи заходів профілактичної роботи 

фахівцем щодо попередження виникнення й поширення комп’ютерної залежності серед 

підлітків нa cучacному eтaпi нaбувaє значної aктуaльноcтi з точки зору галузі громaдcького 

здоров’я. 

  Мета дослідження – проаналізувати феномен комп’ютерної залежності, дослідити 

особливості впливу та ступінь поширення комп’ютерної залежності серед підлітків та 

теоретично обґрунтувати систему заходів профілактики комп’ютерної залежності. 

  Методи дослідження. Вiдповiдно до поcтaвлeної мeти тa зaвдaнням  

доcлiджeння в оcновi мeтодологiчного роздiлу роботи були зacтоcовaнi нaйбiльш 

iнформaтивнi мeтоди нaукового доcлiджeння, з точки зору комплeкcного пiдходу, 

використaно метод аналітичного aнaлізу джерел нaукової інформaції (бібліосемaнтичний 

метод), системного aнaлізу тa логічного узагальнення, статистичний, математичної обробки, 

в тому чиcлi провeдeно мeдико-cоцiологiчнe доcлiджeння ceрeд 400 респондентів. Виділено 

дві групи, які в подальшому було залучено для проведення практичної частини дослідження: 

контрольна група (КГ) та експериментальна група (ЕГ). Дослідження проводилось в 2019 - 

2021 році, експериментальною базою було визначено: загальноосвітню школу (ЗОШ) міста 

Житомира (25 ліцей) та заклади вищої освіти (ЗВО): Житомирський медичний інститут 

Житомирської обласної ради (ЖОР), комунальний вищий навчальний заклад «Волинський 

медичний інститут» Волинської обласної ради, Бердичівський медичний фаховий коледж 

Житомирської обласної ради, Новоград-Волинський медичний фаховий коледж 

Житомирської обласної ради, Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж 

Київського національного торговельно-економічного університету. Опитування проведено 

диcтaнцiйно зa допомогою ceрвicу Google, було cпeцiaльно розроблeно eлeктронну aнкeту 

(викориcтaно iнcтрумeнт «Google-Forms») - 40 цільових запитань) з метою визначення 

негативного впливу комп’ютера на здоров’я підлітків та поширення комп’ютерної та 

інтернет-залежності серед них. 

 Результати. Розроблено та впроваджено програму запобігання комп’ютерної 

залежності підлітків, з урахуванням їх вікових особливостей та взаємозв’язку індивідуально-

психологічних та мікросоціальних факторів. 

Результати медико-соціологічного дослідження показали, що підлітки, даючи відповіді 

на запитання першої частини анкети, самокритично оцінюють своє відношення до Інтернет-

простору і своє захоплення ним, демонструючи низький рівень залежності від Інтернету. 

Проте в другій частині анкети розподіл відповідей опитування демонструє високий рівень 

комп’ютерної залежності, неможливість контролювати своє перебування в соціальних 

мережах та комп’ютерних іграх, зміни у фізіологічному стані здоров'я переважної більшості 

учнів та студентів.   

Після впровадження розроблених нами заходів в експериментальній групі показники 

рівнів комп’ютерної залежності змінилися, а в контрольній групі майже залишилися без змін.  
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На низькому рівні знаходиться  30,8%  осіб КГ і 51% - ЕГ, на середньому рівні 55,8% осіб 

КГ і 44,9% - ЕГ, на високому  рівні 13,4% осіб КГ і 4,1% - ЕГ.  

Крім того, порівнюючи результати в контрольній групі, бачимо, що на низькому рівні 

було 26,9% осіб до експерименту, а після - 30,8%; на середньому – до 55,7%, після – 55,8% 

осіб; на високому рівні – до – 17,3%, після – 13,4%. Тоді, як в експериментальній групі на 

низькому рівні було 28,6% осіб до експерименту, а після - 51%; на середньому – до 53,1%, 

після – 44,9% осіб; на високому рівні – до – 18,4%, після – 4,1%. 

Суттєво змінилися показники низького і високого рівнів в експериментальній групі. 

 Висновки. Результати дослідження дають підстави стверджувати: аналіз наукової 

літератури з проблеми комп'ютерної адикції підлітків доводить, що вона є актуальною для 

теорії і практики соціального виховання, викликає зацікавлення медиків, психологів, 

педагогів.  

Порівняльний аналіз отриманих експериментальних даних дає підстави для 

узагальнюючого висновку, що розроблений зміст, форми і методи профілактичної роботи, 

визначені та обґрунтовані соціально-педагогічні умови, які сприяють зростанню 

ефективності профілактики комп'ютерної залежності підлітків, що підтверджуються 

результатами контрольного зрізу.  

З'ясовано, що для комп'ютерної залежності підлітків характерним є заміна реального 

життя віртуальним, коли відбувається недооцінка та ігнорування інших сфер соціального 

життя; проаналізовано основні підходи до профілактики адиктивної поведінки підлітків; 

розроблено заходи профілактики, які залежать від мети, змісту та методів, що 

використовують у процесі реалізації профілактичної програми; з'ясовано основні причини 

комп'ютерної залежності: погіршення стосунків в сім'ї, конфлікти, сварки, непорозуміння; 

відсутність чіткої мети у підлітків; недостатня поінформованість про негативний вплив 

комп'ютера, неконтрольований доступ до комп'ютерних ігор, збільшення часу, проведеного 

за комп'ютером, втрата контролю за часом; доведено, що підлітки є у групі ризику для 

розвитку комп'ютерної залежності; визначено, обґрунтовано та експериментально 

перевірено соціально-педагогічні умови первинної профілактики комп'ютерної залежності 

підлітків, що втілені у розробленій методиці профілактичної роботи. Методика була 

спрямована на підлітків та їх батьків.  

У ході дослідно-експериментальної роботи з підлітками було використано наступні 

методи профілактичної інтервенції: тренінг, міні лекція, дискусія, театралізована дискусія, 

диспут, групова бесіда, рольова гра. Актуальним для вивчення залишається вирішення цієї 

проблеми на рівні інших вікових груп, збагачення змісту дозвілля школярів та студентів, 

пошуку шляхів запобігання інших видів девіантної поведінки підлітків. 

 Ключові слова: комп’ютерна залежність, система профілактики, підлітки, Інтернет-

адикція, здоров’я, соціальна мережа, ігрова залежність, інформаційні технології.  

ABSTRACT 

Plotkina L. Rationale for a system of measures to prevent computer addiction in adolescents. 

Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. Master's thesis for the degree of Master 

of Public Health in specialty 229 "Public Health", branch 22 "Health Care". Zhytomyr Medical 

Institute of the Zhytomyr Regional Council, Zhytomyr, 2021. 

Relevance of research. The problem of the computer addiction spread (CA) among young 

people is relevant at the present, because today an integral part of student life is information 

technology (IT). It is impossible to overestimate the importance of this scientific and technological 

achievement. However, the period of widespread use of computers and the Internet has revealed a 

number of shortcomings, which are characterized by negative effects on the health of young people, 

especially adolescents, who are susceptible. Currently, in modern conditions, this issue is 

insufficiently studied, indicating the need for comprehensive research. 

That is why the issue of organization and implementation of a system of preventive measures 

by a specialist to prevent the emergence and spread of computer addiction among adolescents at the 

present stage is gaining significant relevance in terms of public health. 
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  The purpose of the study is to analyze the phenomenon of computer addiction, to investigate 

the characteristics of the impact and prevalence of computer addiction among adolescents and to 

scientifically substantiate the system of measures to prevent computer addiction. 

  Research methods. According to the set goal and the task of the research in the basis of the 

methodological section of the work were used the most informative methods of scientific research, 

from the point of view of a comprehensive approach, used the method of critical analysis of 

scientific information sources (bibliosemantic method), system analysis and logical generalization, 

statistical, mathematical processing, including medical and sociological research among 400 

respondents. Two groups were identified, which were later involved in the practical part of the 

study: control group (CG) and experimental group (EG). The study was conducted in 2019 – 2021, 

the experimental base was determined: secondary schools of Zhytomyr and higher education 

institutions: Zhytomyr Medical Institute of Zhytomyr Regional Council (ZHRС), municipal higher 

educational institution "Volyn Medical Institute" of Volyn Regional Council, Berdychiv Medical 

college of Zhytomyr regional council, Novograd-Volyn medical college of Zhytomyr regional 

council, Zhytomyr trade and economic college of Kyiv national trade and economic university. The 

survey was conducted remotely using the Google service, a special electronic questionnaire was 

used (using the tool "Google-Forms" – 40 targeted questions) to determine the negative impact of 

computers on the health of adolescents and the spread of computer and Internet addiction. 

 Results. A program for the prevention of computer addiction of adolescents has been 

developed and implemented, taking into account their age characteristics and the relationship 

between individual psychological and microsocial factors. 

The results of medical and sociological research showed that adolescents, answering the 

questions of the first part of the questionnaire, self-critically evaluated their attitude to the Internet 

and their fascination with it, showing a low level of dependence on the Internet. However, in the 

second part of the questionnaire, the distribution of survey responses shows a high level of computer 

dependence, inability to control their stay in social networks and computer games, changes in the 

physiological state of health of the vast majority of students. 

After the implementation of the measures developed by us in the experimental group, the 

indicators of the levels of computer addiction changed, and in the control group almost remained 

unchanged. 

At a low level there are 30.8% of CG students and 51% of EG students, at an average level 

55.8% of CG students and 44.9% of EG students, at a high level there are 13.4% of CG students and 

4.1% of EG students. 

In addition, comparing the results in the control group, we see that 26.9% of students were at a 

low level before the experiment, and after the experiment they raised to 30.8%; on average level there 

were 55.7%, after raised to 55.8% of students; at a high level - before there were 17.3%, after 

decreased to 13.4%. Whereas in the experimental group, 28.6% of students were at a low level before 

the experiment and after they raised to 51%; on average level from 53.1% they dropped to 44.9% of 

students; at a high level before the experiment 18.4% and after decreased to 4.1%. 

The indicators of low and high levels in the experimental group changed significantly. 

 Conclusions. Comparative analysis of the obtained experimental data gives grounds for the 

general conclusion that the developed content, forms and methods of preventive work, defined and 

substantiated socio-pedagogical conditions contribute to the effectiveness of prevention of computer 

addiction in adolescents, which is confirmed by the control analysis. The results of the study give 

grounds to assert that the analysis of the scientific literature on the problem of computer addiction 

of adolescents proves that it is relevant to the theory and practice of social education, evoking 

interest of physicians, psychologists, teachers. 

It is defined that the computer dependence of adolescents is characterized by the replacement 

of real life with virtual, when there is an underestimation and ignoring of other areas of social life; 

the main approaches to the prevention of addictive behavior of adolescents are analyzed; prevention 

measures that depend on the purpose, content and methods used in the implementation of the 

prevention program are developed; the main causes of computer addiction are clarified: 



 

196 
 

deterioration of family relations, conflicts, quarrels, misunderstandings; lack of a clear goal in 

adolescents; insufficient awareness of the negative impact of the computer, uncontrolled access to 

computer games, increased time spent at the computer, loss of time control; it has been proven that 

adolescents are at risk for developing computer addiction; identified, substantiated and 

experimentally tested the socio-pedagogical conditions of primary prevention of computer addiction 

of adolescents, which are embodied in the developed methods of preventive work. The methodology 

was aimed at adolescents and their parents. 

In the course of research and experimental work with adolescents, the following methods of 

preventive intervention were used: training, mini-lecture, discussion, theatrical discussion, debate, 

group conversation, role play. The solution of this problem at the level of other age groups, 

enrichment of the content of leisure of schoolchildren and students, search of ways of prevention of 

other kinds of deviant behavior of teenagers remains relevant for studying. 

 Key words: computer addiction, prevention system, adolescents, Internet addiction, health, 

social network, game addiction, network addiction, information technologies. 

ВИСНОВКИ 

 Порівняльний аналіз отриманих експериментальних даних дає підстави для 

узагальнюючого висновку, що розроблений зміст, форми і методи профілактичної роботи, 

визначені та обґрунтовані соціально-педагогічні умови, які сприяють зростанню 

ефективності профілактики комп'ютерної залежності підлітків, що підтверджуються 

результатами контрольного зрізу. Результати дослідження дають підстави стверджувати: 

аналіз наукової літератури з проблеми комп'ютерної залежності підлітків доводить, що вона 

є актуальною для теорії і практики соціального виховання, викликає зацікавлення медиків, 

психологів, педагогів. 

1. На підставі існуючих в літературі підходів було визначено зміст поняття 

«комп’ютерна залежність». Термін «комп’ютерна залежність» визначає патологічну 

пристрасть людини до роботи або проведенню часу за комп’ютером. Відмічено, що 

підлітковий вік – найнебезпечніший період щодо формування комп’ютерної залежної 

поведінки.  Підкреслено, що комп’ютерна залежність являє собою особистісну 

характеристику як сукупність когнітивних, емоційних та фізіологічних порушень, які 

виявляються у поведінці, вказуючи на те, що у підлітка відсутній контроль над застосуванням  

комп’ютера та Інтернету, він не в змозі припинити цей процес, продовжує значний час 

знаходитись у віртуально-інформаційному середовищі, незважаючи на негативні наслідки. 

 2. Визнaченa етaпність провeдeного доcлiджeння, яка cклaдaлаcя з трьох поcлiдовних 

й логiчних eтaпiв та зacтоcовaнi eмпiричнi тa тeорeтичнi мeтоди нaукового доcлiджeння, якi 

зaбeзпeчили рeпрeзeнтaтивнicть рeзультaтiв. Зacтоcовaно прогрaмнe зaбeзпeчeння для 

опитувaння у виглядi Google Forms. Дaні кожного попереднього етaпу стaвaли підґрунтям 

для нaступного тa нaдaвaли можливість узaгaльнити проміжні і кінцеві результати 

дослідження. 

3. З’ясовано показники, що констатують наявність комп’ютерної залежності, які 

виокремлюються у клінічному, психологічному та соціально-психологічному аспектах. На 

основі їх вивчення запропоновані наступні критерії комп’ютерної залежності: 

домінантність, толерантність, компульсивність, синдром «відміни», соціальна дезадаптація. 

Визначено, що основні фактори комп’ютерної залежності поділяються на: психологічні 

(безмежна можливість створювати нові образи власного “Я” та вербалізації уявлень і фантазій, 

порушення психофізіологічного стану, можлива загроза виникнення психічних розладів і 

суїцидальної поведінки); соціально-психологічні (потужне розширення меж спілкування 

особистості; легкість знаходження однодумців і емоційно близьких людей, задоволення 

потреби в належності до соціальної групи та визнання; можливість відійти від реальності); 

соціальні (існування сучасної людини в інформаційно насиченому середовищі: агресивність 

подання інформації у ЗМІ, поява нових засобів впливу на свідомість, ослаблення 

найважливіших соціокультурних інститутів, відсутність реально діючих соціальних програм 

психогігієни та психопрофілактики). 
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4. З'ясовано, що для комп'ютерної залежності підлітків характерним є заміна реального 

життя віртуальним, коли відбувається недооцінка та ігнорування інших сфер соціального 

життя; проаналізовано основні підходи до профілактики адиктивної поведінки підлітків; 

розроблено заходи профілактики, які залежать від мети, змісту та методів, що використовують 

у процесі реалізації профілактичної програми; з'ясовано основні причини комп'ютерної 

залежності: погіршення стосунків в сім'ї, конфлікти, сварки, непорозуміння; відсутність чіткої 

мети у підлітків; недостатня поінформованість про негативний вплив комп'ютера, 

неконтрольований доступ до комп'ютерних ігор, збільшення часу, проведеного за 

комп'ютером, втрата контролю за часом; доведено, що підлітки є у групі ризику для розвитку 

комп'ютерної залежності; визначено, обґрунтовано та експериментально перевірено 

соціально-педагогічні умови первинної профілактики комп'ютерної залежності підлітків, що 

втілені у розробленій методиці профілактичної роботи. Методика була спрямована на 

підлітків, їх батьків та педагогічних працівників. У ході дослідно-експериментальної роботи з 

підлітками було використано наступні методи профілактичної інтервенції: тренінг, міні-

лекція, дискусія, театралізована дискусія, диспут, групова бесіда, рольова гра.  

5. Актуальним для вивчення залишається вирішення цієї проблеми на рівні інших 

вікових груп, збагачення змісту дозвілля школярів та студентів, пошуку шляхів запобігання 

інших видів девіантної поведінки підлітків. 

Перелік публікацій здобувача за темою магістерської роботи: 

1) Плоткіна Л.П., Коваленко В.О. Комп’ютерна залежність як вид адиктивної 

поведінки підлітків. «Вища освіта та практика в медсестринстві»: матеріали ХІ науково-

практичної конференції з міжнародною участю, 22-23 жовтня 2020 р. Житомир: «Полісся». 

С. 297-301. 

2) Плоткіна Л.П., Коваленко В.О. Обґрунтування системи заходів профілактики 

комп’ютерної залежності у підлітків. Матеріали XXV Міжнародного медичного конгресу 

студентів і молодих вчених. Тернопіль, 12-14 квітня 2021 р. С.256  
3) Плоткіна Л.П., Коваленко В.О. Профілактика комп’ютерної залежності у підлітків. 

«Інновації в медицині та фармації»: матеріали 90-тої міжнародної науково-практичної 

конференції студентів та молодих вчених. Івано-Франківськ, 25-27 березня. С.138. 

4) Плоткіна Л.П., Коваленко В.О. Аналіз системи заходів профілактики адиктивної 

поведінки у підлітків/Обгрунтування системи заходів профілактики комп’ютерної залежності 

в підлітків. Магістр медсестринства. № 1 (25). 2021 р. Житомир, С.110-117. 

5) Плоткіна Л.П., Коваленко В.О. Сomputer addiction as a type of addictive adolescent 

behavio. VI Regional Scientific Students’ Internet-Conference «Building Professional Linguistic 

Competence of Future Specialists». Житомир, 27 листопада 2020 р. С. 156-162. 

6) Плоткіна Л.П., Коваленко В.О. Аdolescent computer-internet addiction and its 

relationship to personality. VIII All Ukrainian Scientific and Practical Conference “Current Trends 

in Young Scientists’ Research”, Zhytomyr Polytechnic State University. Житомир, 22 квітня. С. 

202-206. 

7) Плоткіна Л.П. Публікація Анотації магістерської роботи «Обґрунтування системи 

заходів профілактики комп’ютерної залежності у підлітків». Вісник Житомирського 

медичного інституту № 1 (13) 2021 р. м. Житомир.                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  



 

198 
 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

ЖИТОМИРСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису 

 

 

Полоз Ольга Андріївна 

   УДК: 001.891:[616.98:578.828]:616-084:614.253.4 

 

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА 

ОБГРУНТУВАННЯ ПРОФІЛАКТИКИ РИЗИКІВ ІНФІКУВАННЯ 

ВІЛ/СНІД В СЕРЕДОВИЩІ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ 

 

Спеціальність: 229 – Громадське здоров’я 

Галузь знань: 22 – Охорона здоров’я 

 

Подається на здобуття освітнього ступеня магістра громадського здоров’я 

 

Магістерська робота містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідні джерела.             

                                                                                 Полоз О.А.  

Науковий керівник:      Дмитрук Олена Василівна 

                                         кандидат економічних наук, доцент 

 

Житомир 2021 

 



 

199 
 

АНОТАЦІЯ 

 

Полоз О.А. Обґрунтування профілактики ризиків інфікування ВІЛ/СНІД в середовищі 

студентів-медиків. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Магістерська робота на 

здобуття освітнього ступеня магістра громадського здоров’я  за спеціальністю 229 

«Громадське здоров’я», галузі знань 22 «Охорона здоров’я». Житомирський медичний 

інститут Житомирської обласної ради, Житомир, 2021. 

Актуальність дослідження. Провідне місце серед проблем охорони здоров’я багатьох 

країн світу продовжує посідати ВІЛ-інфекція. ВООЗ і UNAIDS характеризують ситуацію з 

ВІЛ/СНІДу як пандемію, яка входить у п’ятірку захворювань, що забирають мільйони жертв і 

має катастрофічні медико-демографічні та соціально-економічні наслідки. Україна 

визначається як друга  країна  у  Східній  Європі  та  Центральній  Азії  за  тягарем ВІЛ/СНІДу. 

Оскільки, інфекція не має радикальних засобів лікування, а лише підтримуючі, головною 

зброєю в боротьбі з її поширенням є профілактика інфікування вірусом, чим обгрунтовується 

актуальність досліджуваної проблеми. Результати дослідження у  середовищі студентів-

медиків дозволять визначити напрями удосконалення  цього процесу на різних соціальних 

рівнях. 

Мета дослідження – дослідити та обґрунтувати методи профілактики ризиків 

інфікування ВІЛ/СНІДу в специфічному середовищі – студентів-медиків, визначити роль 

магістра громадського здоров’я в організації та удосконаленні профілактичної роботи в 

даному середовищі.  

Методи дослідження. В магістерській роботі використано такі методи дослідження: 

бібліосемантичний; логічного узагальнення; системного підходу; медико-статистичний; 

соціологічного опитування та графічний. Дослідження проводилося у 2020-2021 році серед 

240 респондентів за допомогою розробленого авторського опитувальника в КЗ 

«Олександрійський медичний фаховий коледж» Кіровоградської області.  

Результати. Аналіз наукової літератури з теми магістерської роботи дозволив 

визначити, що ВІЛ – це вірус, що передається через кров, сперму, вагінальні виділення, 

материнське молоко і вражає імунну систему людини, а СНІД – це комплекс захворювань, які 

виникають у людини з ВІЛ на фоні низького імунітету. На сьогодні інфекція поширена по 

країнам усіх континентів світу, її поширення в світі носить назву пандемії ВІЛ/СНІДу, а в 

Україні розвивається епідемія ВІЛ/СНІДу. Головне завдання у боротьбі з поширенням ВІЛ-

інфекції – профілактика ризиків інфікування ВІЛ.  

В результаті проведеного емпіричного дослідження було опитано два блоки 

респондентів – це студентів-медиків І-ІІ та ІІІ-ІV курсів медичного фахового коледжу. 

Гендерна структура кожного блоку – 80% – респонденти жіночої статі та 20% – респонденти 

чоловічої статі. Вперше про ВІЛ/СНІД більшість опитаних (92%) дізналися ще, навчаючись у 

школі. Але, на момент дослідження не всі, хоча і більша половина (64%) опитаних вказали на 

достатнє володіння інформацією щодо проблеми ВІЛ/СНІД. Студенти старших курсів є 

більше обізнаними щодо проблеми ВІЛ/СНІД (86%), а серед студентів І-ІІ курсів лише 27%.  

Важливим моментом у надбанні знань щодо проблеми є прийняття участі студентів-медиків у 

наукових інтерактивних заходах, про що повідомили 48% опитаних. Також було визначено, 

що великою проблемою залишається комунікаційний бар’єр щодо обговорення проблем 

ВІЛ/СНІД у колі родини (97% опитаних заперечили можливість обговорення теми) та у колі 

друзів (92% респондентів визначили тему, як табу). Значна більшість (86%) опитаних знають 

шляхи передачі інфекції. Крім того, 91% знають способи запобігання ризикам (профілактики) 

інфікування ВІЛ/СНІД. 87% опитаних визначили, що презерватив є надійним засобом захисту 

від інфікування (95%). В цьому аспекті було визначено, що дуже серйозною проблемою є 

унеможливлення придбавання молоддю контрацепції бар’єрного типу у достатній кількості. 

Вільно це можуть зробити лише 12% опитаних. 88% респондентів не спроможні вільно цього 

зробити через ряд вагомих причин. Висока вартість презервативів заперечує доступність 

засобів захисту для молоді; через незручність та сором’язливість 32% опитаних вагаються їх 
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купувати; через  обмеженість каналів збуту та недостатність пунктів цілодобового продажу не 

завжди мають доступ до них 9% опитаних.  

Профілактика ризиків інфікування ВІЛ/СНІД зачіпає професійну готовність студентів-

медиків. Так результати засвідчили, що 98% респондентів розуміють необхідність 

використання медичними працівниками індивідуальних  засобів захисту. При цьому, 91% 

опитаних завжди буде використовувати ці засоби в професійній діяльності, решта – 9% буде 

робити за необхідності. Разом з тим, більша половина респондентів (60%) вказали на потребу 

в поглибленні знань на основі сучасного прогресу і, які забезпечують профілактику зараження 

ВІЛ/СНІД в медичній галузі. Точно знають, де можна пройти обстеження на ВІЛ в разі 

необхідності 68% усіх опитаних, але це 100% студентів-медиків старших курсів і лише 15% І-

ІІ курсів, що вказує на необхідність корегування програмних планів навчання. Позитивним є 

те, що половина (53%) опитаних прийняли рішення і 30% мають наміри вести здоровий спосіб 

життя, де в системі своє чільне місце займає  безпечна сексуальна поведінка.  Разом з тим, про 

наявність психологічних та комунікаційних проблем запобігання ризикам інфікування 

свідчить те, що 47% респондентів не впевнені, що серед їх рідних та друзів немає ВІЛ-

інфікованих. У разі розкриття інформації щодо інфікування особи з родинного кола чи кола 

друзів 65% респондентів не припинять спілкування з хворою особою; 24% утрималися від 

відповіді, а 11% таки це зроблять заради упередження інфікування. 88% студентів-медиків не 

вважають за потрібне ізолювати інфіковану особу і навіть 62% погодилися б працювати з ВІЛ-

інфікованими, що свідчить про високий поріг професійної адаптації студентів до професійної 

діяльності. У 91% опитаних хворі на ВІЛ/СНІД викликають співчуття через обмеженість в них 

життєвих благ, стигматизацію та дискримінацію у суспільстві. 

На основі отриманих результатів визначено основоположні напрями  удосконалення 

процесу навчання майбутніх медиків попередженню ризиків інфікування ВІЛСНІД. 

Висновки. Дослідження показало, що 

1) для студентів-медиків проблема профілактики ризиків інфікування ВІЛ/СНІД є 

актуальною, потребує системного підходу до вирішення; 

2) прослідковується різниця у знаннях, досвіді, набутих компетенціях щодо вирішення 

проблеми упередження інфікування ВІЛ між студентами різних курсів. Зокрема, на І-ІІ курсах 

студенти залишаються не поінформованими в достатній мірі; 

3) найвагомішою проблемою для студентської молоді є недоступність засобів 

контрацепції у повсякденному житті через матеріальні, психологічні та інші причини; 

4)  проблеми, що стосуються ВІЛ/СНІДу практично не обговорюються у середовищі 

життєдіяльності студентів-медиків, що є серйозною перепоною профілактики передачі ВІЛ та 

соціалізації інфікованих ВІЛ; 

5) студенти-медики визнають наявність у суспільстві стигматизації та дискримінації 

щодо хворих на ВІЛ/СНІД, демонструють високу готовність працювати з ВІЛ-інфікованими, 

але мають потребу у поглибленні знань на основі сучасних досягнень науки і практики щодо 

профілактики ризиків інфікування ВІЛ/СНІД під час здійснення професійної діяльності; 

6) магістр громадського здоров’я спроможний підвищити ефективність інтервенційних 

програм з профілактики ВІЛ/СНІДу. 

Практичні рекомендації. В суспільстві необхідно змінювати відношення до 

ВІЛ/СНІДу, посилювати комунікаційну складову, усвідомлювати затребуваність фахівців 

системи громадського здоров’я, які можуть активізувати заходи профілактики ризиків 

інфікування ВІЛ/СНІД в будь-якому середовищі, в т.ч. середовищі студентів-медиків. 

Необхідно здійснювати профілактичну роботу у двох напрямах: змінювати поведінку людини 

та навчати техніки безпеки при здійсненні маніпуляцій у професійній (медичній) діяльності.  

Ключові слова: ризик інфікування ВІЛ,  захворюваність на ВІЛ/СНІД, середовище 

студентів-медиків, профілактика ризиків інфікування ВІЛ/СНІД, професійна діяльність, 

засоби захисту. 
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SUMMARY 
Poloz O.A Substantiation of HIV / AIDS risk prevention among medical students. Qualifying 

scientific work on the rights of the manuscript. Master's thesis for the degree of Master of Public 

Health in the specialty 229 "Public Health", field of knowledge 22 "Health Care". Zhytomyr Medical 

Institute of the Zhytomyr Regional Council, Zhytomyr, 2021. 

Relevance of research. HIV continues to be a leading health issue in many parts of the world. 

WOHP and UNAIDS describe the HIV / AIDS situation as a pandemic that is among the five diseases 

that claim millions of lives and has catastrophic medical, demographic and socio-economic 

consequences. Ukraine is defined as the second country in Eastern Europe and Central Asia by the 

burden of HIV / AIDS. Since the infection has no radical treatments, but only supportive ones, the 

main weapon in the fight against its spread is the prevention of virus infection, which justifies the 

relevance of the studied problem. The results of the study among medical students will identify areas 

for improvement of this process at different social levels. 

The purpose of the study is to investigate and substantiate methods of preventing the risks 

of HIV / AIDS in a specific environment - medical students and to determine the role of the Master 

of Public Health in the organization and improvement of prevention work in this environment. 

Research methods. The following research methods were used in the master's thesis: 

bibliosemantic; logical generalization; system approach; medical and statistical; sociological survey 

and graphic. The research was conducted in 2020-2021 among 240 respondents with the help of the 

developed author's questionnaire in KZ "Alexandria Medical Professional College" of Kirovograd 

region. 

Results. An analysis of the scientific literature on the topic of the master's thesis revealed that 

HIV is a virus transmitted through blood, semen, vaginal secretions, breast milk and affects the human 

immune system, and AIDS is a complex of diseases that occur in people with low HIV immunity. 

Today, the infection is spread to countries on all continents of the world, its spread in the world is 

called the HIV / AIDS pandemic, and the HIV / AIDS epidemic is developing in Ukraine. The main 

task in combating with the spread of HIV is to prevent the risks of HIV infection. 

As a result of the empirical research, two blocks of respondents were interviewed - medical 

students of I-II and III-IV courses of medical college. Gender structure of each block - 80% - female 

respondents and 20% - male respondents. For the first time, the majority of respondents (92%) learned 

about HIV / AIDS while still in school. However, at the time of the survey, not all, although more 

than half (64%) of respondents indicated that they had sufficient information about HIV / AIDS. 

Senior students are more aware of the problem of HIV / AIDS (86%), and among first-year students 

only 27%. An important point in gaining knowledge about the problem is the participation of medical 

students in scientific interactive activities, as reported by 48% of respondents. It was also found that 

the communication barrier to discuss HIV / AIDS in the family circle (97% of respondents denied the 

possibility of discussing the topic) and in the circle of friends (92% of respondents identified the topic 

as taboo) remains a major problem. The vast majority (86%) of respondents know the ways of 

infection transmission. In addition, 91% know how to prevent the risks (prevention) of HIV / AIDS. 

87% of respondents determined that a condom is a reliable means of protection against infection 

(95%). In this respect, it has been identified that preventing young people from acquiring barrier-type 

contraceptives in sufficient quantities is a very serious problem. Only 12% of respondents can do it 

freely. 88% of respondents are not able to do it freely for a number of good reasons. The high cost of 

condoms denies the availability of protection for young people; because of the inconvenience and 

shyness 32% of respondents are hesitant to buy them; Due to limited sales channels and insufficient 

round-the-clock outlets, 9% of respondents do not always have access to them. 

Prevention of HIV / AIDS risk affects the professional readiness of medical students. Thus, 

the results showed that 98% of respondents understand the need for medical workers to use personal 

protective equipment. At the same time, 91% of respondents will always use these tools in 

professional activities, the rest - 9% will do as needed. At the same time, more than half of the 

respondents (60%) indicated the need to deepen knowledge based on modern progress and to ensure 

the prevention of HIV / AIDS in the medical field. 68% of all respondents know exactly where they 
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can be tested for HIV if necessary, but this is 100% of senior medical students and only 15% of I-II 

courses, which indicates the need to adjust curricula. On the positive side, half (53%) of respondents 

have made decisions and 30% intend to lead a healthy lifestyle, where safe sexual behavior is 

prominent in the system. At the same time, the presence of psychological and communication 

problems to prevent the risk of infection is indicated by the fact that 47% of respondents are not sure 

that there are no HIV-infected people among their relatives and friends. In the case of disclosure of 

information about the infection of a person from family or friends 65% of respondents will not stop 

communicating with a sick person; 24% refrained from answering, and 11% will do so to prevent 

infection. 88% of medical students do not consider it necessary to isolate an infected person and even 

62% would agree to work with HIV-infected people, which indicates a high threshold of professional 

adaptation of students to professional activities. In 91% of the respondents, HIV / AIDS patients 

evoke sympathy due to their limited living benefits, stigmatization and discrimination in society. 

Based on the obtained results, the basic directions of improving the process of training future 

physicians to prevent the risks of HIV infection are identified. 

Conclusions. Research has shown that 

1) for medical students the problem of prevention of risks of HIV / AIDS infection is relevant, 

needs a systematic approach to solving it; 

2) there is a difference in knowledge, experience, acquired competencies to solve the problem 

of preventing HIV infection between students of different courses. In particular, in the first and second 

years, students remain insufficiently informed; 

3) the most important problem for student youth is the unavailability of contraceptives in 

everyday life due to material, psychological and other reasons; 

4) problems related to HIV / AIDS are practically not discussed in the living environment of 

medical students, which is a serious obstacle to the prevention of HIV transmission and socialization 

of HIV-infected people; 

5) medical students recognize the existence of stigma and discrimination against HIV / AIDS 

patients in society, demonstrate a high willingness to work with HIV-infected people, but need to 

deepen their knowledge based on current advances in science and practice on HIV / AIDS risk 

prevention during carrying out professional activities; 

6) the  Master of Public Health is able to increase the effectiveness of interventional programs 

on prevention. 

Practical recommendations. Society needs to change attitudes towards HIV / AIDS, strengthen 

the communication component, be aware of the need for public health professionals who can intensify 

measures to prevent the risks of HIV / AIDS in any environment, including among medical students. 

It is necessary to carry out preventive work in two directions: to change human behavior and to teach 

safety precautions when performing manipulations in professional (medical) activities. 

Key words: risk of HIV infection, incidence of HIV / AIDS, environment of medical students, 

prevention of risks of HIV / AIDS infection, professional activity, means of protection. 

ВИСНОВКИ 

Отже, за результатами проведеного дослідження зроблено висновки: 

1. ВІЛ-інфекція  – це довготривале інфекційне захворювання, яке розвивається в 

результаті інфікування вірусом імунодефіциту людини. Хвороба характеризується 

прогресуючою дисфункцією імунної, нервової, лімфатичної та інших систем організму. СНІД 

є кінцевою стадією ВІЛ-інфекції. Вірус передається: статевим шляхом (при статевих 

стосунках з ВІЛ-інфікованою особою); парентеральним шляхом (через кров); від ВІЛ-

інфікованої матері до дитини. 

2. Аналітичний огляд проблеми ВІЛ/СНІДу у Європейському регіоні ВООЗ дозволив 

визначити, що  найвищі показники захворюваності на ВІЛ-інфекцію (44,8 на 100 тис. 

населення) – в Східній частині Європейського регіону, до якого відноситься Україна. 

3. Результати моніторингу ситуації щодо ВІЛ/СНІД в Україні вказали на те, що 

захворюваність на ВІЛ-інфекцію має тенденцію до збільшення. Показник захворюваності в 

середньому за досліджуваний період становив більше 40 на 100 тис. населення. Епідемія 
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характеризується переважним ураженням осіб працездатного віку, особливо чоловіків. З 2008 

року відбулася кардинальна зміна в шляхах передачі ВІЛ. Частка статевого шляху склала 

більше 75%. Разом з тим, показник охоплення медичним наглядом ВІЛ-позитивних людей 

склав ≈ 80%. Охоплення APT – до 88%. Основною причиною високої смерті хворих на СНІД 

залишається туберкульоз – понад 50% усіх випадків. 

4. Профілактика, як і превентивна медицина, є пріоритетним напрямом трансформації 

системи охорони здоров’я в Україні та світі. В  основі профілактики зараження ВІЛ – 

поведінка людини, а саме уникнення випадкових статевих контактів, використання бар’єрних 

способів захисту; невживання ін’єкційних наркотиків; використання будь-якого 

інструментарію, як у медичних установах, так і в побуті, при різних маніпуляціях лише після 

відповідної стерилізації; обов’язкова перевірка донорської  крові та ін. 

5. Студенти-медики – особливе молодіжне середовище, оскільки, в процесі навчання 

студенти опрацьовують медичну статистичну інформацію, вивчають спеціальні предмети та 

оволодівають професійними (медичними) навичками на практичних заняттях, в т.ч. на 

клінічних базах. Існує кореляція між рівнем освіти та вірогідністю інфікування ВІЛ. Тому 

профілактика ризиків інфікування ВІЛ має здійснюватися  у двох напрямах: змінювати 

поведінку людини та навчання техніки безпеки при здійсненні маніпуляцій у професійній 

(медичній) діяльності. Визначальну роль у цьому процесі може відіграти магістр громадського 

здоров’я, який спроможний долучитися до розробки та реалізації програм з профілактики 

ВІЛ/СНІДу, починаючи з індивідуального рівня, а далі долучаючи груповий, громадський та 

ін.  

6. Зважаючи на тему дослідження, недостатність наявної інформації для вирішення 

поставлених завдань, було прийнято рішення про отримання первинної інформації методом 

опитування. Складено програму та визначено етапи дослідження. 

7. Результати опитування двох блоків студентів-медиків І-ІІ та ІІІ-ІV курсів медичного 

фахового коледжу за допомогою анкети-опитувальника дозволили визначити, що 

-  на момент дослідження не всі, хоча і більша половина (64%) опитаних достатньо 

володіє інформацією щодо проблеми ВІЛ/СНІДу. Прицьому, студенти старших курсів є 

більше обізнаними щодо проблеми ВІЛ/СНІД (86%), а серед студентів І-ІІ курсів це лише 27%; 

- великою проблемою є комунікаційні бар’єри щодо обговорення проблем ВІЛ/СНІД у 

родинном колі (97% заперечних відповідей) та у колі друзів (для 92% тем табу); 

- значна більшість (86%) опитаних знають шляхи передачі інфекції. Крім того, 91% 

знають способи запобігання ризикам (профілактики) інфікування ВІЛ/СНІД. Але проблемою 

є унеможливлення придбавання молоддю контрацептивів у достатній кількості, вільно це 

можуть зробити лише 12% опитаних.  

- профілактика ризиків інфікування ВІЛ/СНІД зачіпає професійну готовність студентів-

медиків. 98% респондентів розуміють необхідність використання медичними працівниками 

індивідуальних  засобів захисту. Разом з тим, більша половина респондентів (60%) вказали на 

потребу в поглибленні знань на основі сучасного прогресу і, які забезпечують профілактику 

зараження ВІЛ/СНІД в медичній галузі;  

- позитивним є те, що половина (53%) опитаних прийняли рішення і 30% мають наміри 

вести здоровий спосіб життя, де своє чільне місце займає  безпечна сексуальна поведінка; 

- 88% студентів-медиків не вважають за потрібне ізолювати інфіковану особу і навідь 

62% погодилися б працювати з ВІЛ-інфікованими, що свідчить про високий поріг професійної 

адаптації студентів до професійної діяльності. У 91% опитаних хворі на ВІЛ/СНІД викликають 

співчуття через обмеженість в них життєвих благ, стигматизацію та дискримінацію у 

суспільстві. 

8. В якості практичних рекомендацій в магістерській роботі визначено пріоритетні 

напрями профілактики ризиків інфікування ВІЛ/СНІД у середовищі студентів-медиків, а саме: 

- удосконалення процесу навчання майбутніх медиків попередженню ризиків 

інфікування при професійному (медичному) контакті з ВІЛ; 
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-  активна участь магістра громадського здоров’я в розробці та реалізації 

інтервенційних програм профілактики ВІЛ/СНІДу в середовищі студентів-медиків; 

-  долучення студентів-медиків до волонтерства. 

Узагальнюючи результати дослідженння, можна визначити, що досягнення цілей 

ініціативи «90-90-90» дасть можливість зупинити епідемію ВІЛ-інфекції у нашій країні, 

попередити нові випадки інфікування ВІЛ, знизити смертність від хвороб, зумовлених ВІЛ, а 

людям із ВІЛ – жити повноцінним життям.  
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АНОТАЦІЯ 

 

Примак Р.П. Оцінка дотримання медичними працівниками закладів первинної медичної 

допомоги Ємільчинської ОТГ принципів здорового способу життя. Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. Магістерська робота на здобуття освітнього ступеня магістра 

громадського здоров’я за спеціальністю: 229 «Громадське здоров’я», галузь 22 «Охорона 

здоров’я». Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради. Житомир, 2021. 

Актуальність дослідження: В умовах пандемії на COVID-19 обсяг медичних послуг 

медичного персоналу закладів первинної медичної допомоги значно розширюється, зростає 

частка послуг, які надаються ними поза межами робочого часу, консультацій по телефону. За 

місцем роботи існує постійна загроза зараження короновірусною інфекцією. В такій ситуації 

суттєво погіршується психоемоційний стан сімейних лікарів і медичних сестер, їхнє загальне 

самопочуття, спостерігаються симптоми професійного вигорання, загострюються хронічні 

захворювання, не виключається можливість долучення до шкідливих звичок – паління, 

зловживання алкоголем, наркоманії, надмірного вживання їжі тощо. Зростає ймовірність 

погіршення якості надання медичних послуг пацієнтам, які їх потребують.  

Запорукою збереження фізичного, духовного і соціального здоров'я сімейних лікарів і 

медичних сестер в умовах пандемії стає дотримання ними усіх принципів здорового способу 

життя. 

Мета дослідження: оцінка дотримання медичними працівниками первинної медичної 

допомоги принципів здорового способу життя; формулювання практичних рекомендацій 

стосовно збереження і зміцнення здоров'я означеної категорії працівників.   

Методи дослідження. Для досягнення мети й розв’язання поставлених завдань на 

різних етапах дослідження використано такі методи: бібліографічний, медико-соціологічний, 

статистичний, системного аналізу та узагальнення. 

Дослідження проводилося у закладах первинної медичної допомоги Ємільчинської 

ОТГ. В опитуванні брали участь 50 респондентів – практикуючих сімейних лікарів і медичних 

сестер. 

Результати. Проаналізовано вітчизняні і міжнародні джерела наукової інформації 

стосовно сутності понять «здоров'я» та «здоровий спосіб життя», принципів здорового 

способу життя, особливостей їх дотримання різними категоріями населення, насамперед, 

медичними працівниками закладів первинної медичної допомоги. 

Проведено анкетування медичних працівників первинної медичної допомоги 

Ємільчинської ОТГ щодо їхньої обізнаності принципів здорового способу життя. 

Проаналізовано ступінь охоплення лікарів і медичних сестер здоровим способом життя. 

Визначено вплив здорового способу життя на стан здоров’я та працездатність означеної 

категорії працівників. Віднайдено перспективні напрями профілактики захворюваності серед 

медичних працівників шляхом дотримання ними здорового способу життя. 

Сформулювати практичні рекомендації для медичних працівників закладів первинної 

медичної допомоги.  

Висновки: На підставі аналізу вітчизняних і міжнародних джерел наукової інформації 

встановлено, що здоров’я – це стан повного благополуччя людини (населення) в усіх його 

проявах (фізичному, психічному, духовному, соціальному, інтелектуальному),  відсутність 

хвороб і фізичних вад.  

До основних ознак здоров'я належать: нормальне функціонування всіх органів та 

систем організму, адекватна реакція на психоемоційні подразники, вміння керувати стресами, 

задоволеність людини собою, ступенем виконання своїх щоденних функцій, рівень 

налагодження соціальних контактів і комунікації можливість і здатність навчатися й 

отримувати нові знання.  

На формування здоров’я людини впливають такі чинники: спадковість, стан 

навколишнього середовища, соціальне оточення, ступінь розвитку структури охорони 

здоров'я, рівень матеріального забезпечення, спосіб життя людини. 
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Спосіб життя – це свідомо обрана індивідуальна траєкторія усіх сфер життя кожної 

людини, яка чинить безпосередній уплив на стан її здоров'я.  

Дотримання здорового способу життя, спрямованого на відновлення, збереження і 

зміцнення здоров'я, залишається актуальною проблемою світового масштабу. Держави світу 

сприяють упровадженню й дотриманню здорового способу життя як чинника профілактики 

інфекційних та неінфекційних захворювань населення. Обов‘язки суспільства, держави та 

особистості щодо здорового способу життя регламентовані на законодавчому рівні.  

До принципів здорового способу життя належать: дотримання особистої гігієни, 

раціонального харчування, активного відпочинку, заняття спортом, проведення достатнього 

часу на свіжому повітрі, здоровий і повноцінний сон, загартовування, відмова від шкідливих 

звичок та залежностей, підтримування позитивних емоцій, уникнення стресів або ефективне 

керування ними, інтелектуальний розвиток, вироблення оптимального режиму праці та 

відпочинку, регулярне статеве життя, самоконтроль за станом свого здоров’я. 

Дотримання принципів здорового способу життя має свої особливості для різних 

категорій населення й залежить від статі, віку, професії, наявності хронічних захворювань, 

епідемічної ситуації.  

В наш час медичні працівники закладів первинної медичної допомоги у процесі 

виконання своїх професійних обов’язків постійно перебувають у стані стресу, фізичного та 

емоційного виснаження, оскільки знаходяться у групі ризику стосовно інфікування 

бактеріальними й вірусними захворюваннями, насамперед, короновірусною інфекцією. Тому 

відновлення, збереження і зміцнення здоров'я медичних працівників, їхня працездатність 

безпосередньо залежать від дотримання ними принципів здорового способу життя.  

Результати проведеного соціологічного дослідження дозволяють стверджувати, що 

медичні працівники первинної медичної допомоги Ємільчинської ОТГ загалом розуміють 

сутність принципів здорового способу життя. Вважають пріоритетними для своєї професійної 

діяльності такі принципи, як уникнення стресів (20,0%), дотримання правильного режиму 

праці та відпочинку (18,0%), відсутність шкідливих звичок і здоровий сон (по 15,0%), 

правильне та раціональне харчування (12%). 

Опитані усвідомлюють зв’язок між самопочуттям людини та здоровим способом життя 

(82%), однак дотримуються означених принципів лише 56% респондентів. Зберігають баланс 

між режимом праці та відпочинку – 20% опитаних, правильно харчуються – 16%, вживають 

достатню кількість рідини на добу – 30%, регулярно (щодня, кілька разів на тиждень) 

займаються спортом – 74%, загартовують свій організм – 90%, не мають шкідливих звичок – 

74%, перебувають за комп’ютером понад 5 годин – 32%, уміють керувати власним стресом – 

38%, систематично контролюють стан свого здоров’я лише 40% медичних працівників.  

За результатами анкетування 40% опитаних мають хронічні захворювання, які виникли 

внаслідок недотримання ними принципів здорового способу життя, а саме – наявності 

шкідливих звичок, нераціонального та неповноцінного харчування (по 12%), недостатньої 

фізичної активності (10%). 

Практичні рекомендації 

1. Розробити та реалізувати Державну програму сприяння здоровому способу життя, 

пропагування його переваг.  

2. На державному рівні розробити та реалізувати цільові програми поліпшення стану 

соціально-економічних, санітарно-гігієнічних, медичних, соціально-психологічних, 

екологічних чинників, які безпосередньо впливають на стан здоров’я населення, у тому числі 

– медичних працівників закладів первинної медичної допомоги.  

3. На рівні закладів первинної медичної допомоги розробити й упровадити 

довготривалі проєкти системного характеру з утвердження здорового способу життя. 

4. Систематично проводити у закладах первинної медичної допомоги психологічні 

тренінги із відновлення, збереження і зміцнення психічного здоров'я медичних працівників, 

профілактики їх емоційного вигорання.  
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5. Організовувати масові фізкультурні заходи та спортивні змагання, впроваджувати 

різні активні форми проведення дозвілля медичних працівників.  

6. Здійснювати постійну профілактику соціально небезпечних хвороб, у тому числі – 

короновірусної інфекції, боротьби проти шкідливих звичок і залежностей (тютюнопаління, 

зловживання алкоголем та ін.). 

7. Забезпечити громадський (колективний) моніторинг виконання розроблених 

програм, проєктів, заходів. 

Ключові слова: здоров'я, здоровий спосіб життя, принципи здорового способу життя, 

медичні працівники, заклади первинної медичної допомоги. 

SUMMARY 

Prymak R. P. Assessment of compliance with the principles of a healthy lifestyle by primary care 

providers of Yemilchyne amalgamated hromada (AH). Qualifying scientific work on the rights of the 

manuscript. Thesis for the Master's degree in the specialty: 229 "Public Health", branch 22 "Health 

Care". Zhytomyr Medical Institute of Zhytomyr Regional Council. Zhytomyr, 2021. 

Relevance of the study: In the face of the COVID-19 pandemic, the scope of medical services 

provided by primary care physicians is significantly expanding. Moreover, the share of services 

provided outside working hours, consultations by phone, in particular, is also increasing. There is a 

constant risk of contracting coronavirus infection at the workplace. In such a situation, the psycho-

emotional state of family doctors and nurses, and their general well-being are deteriorating. They may 

also have the symptoms of burnout, exacerbation of chronic diseases, and even start to have bad habits 

like smoking, drinking alcohol, taking drugs, overeating, etc. As a result, there is a growing likelihood 

of deteriorating patient care quality. 

The key to maintaining the physical, spiritual, and social health of family doctors, and nurses, 

in terms of pandemics, therefore, is their adherence to all the principles of a healthy lifestyle. 

The purpose of the study: assessment of compliance with the principles of a healthy lifestyle 

by primary health care workers; formulation of practical recommendations for maintaining and 

promoting the health of this category of workers. 

Research methods. The following methods were used to achieve the purpose and solve the 

tasks at different stages of the study: bibliographic, medical and sociological, statistical, systems 

analysis, and generalization. 

The study was conducted in the primary care facilities of Yemilchyne AH. The survey 

involved 50 respondents (practicing family doctors and nurses). 

Results. Domestic and international sources of scientific information on the essence of the 

concepts of "health" and "healthy lifestyle", the principles of healthy lifestyles, the peculiarities of 

their observance by different categories of the population, first of all, by primary health care providers 

are analyzed. 

A survey of primary health care physicians of Yemilchyne AH was conducted on their 

awareness of the principles of a healthy lifestyle. The degree of coverage of doctors and nurses with 

a healthy lifestyle was analyzed. The impact of a healthy lifestyle on the health and performance of 

this category of employees has been determined. Perspective directions of morbidity prevention 

among medical physicians by observing a healthy way of life have been found. 

Practical recommendations for the medical staff of primary care facilities were formulated.  

Conclusions: Based on the analysis of domestic and international sources of scientific 

information, it is established that health is a state of complete well-being of a person (population) in 

all its manifestations (physical, mental, spiritual, social, intellectual), absence of diseases and physical 

defects. 

The main signs of health include normal functioning of all organs and systems of the body, 

adequate response to psycho-emotional stimuli, ability to manage stress, self-satisfaction, the degree 

of performance of their daily functions, the level of social contacts and communication, ability and 

ability to learn and acquire new knowledge. 
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The following factors influence the formation of human health: heredity, the state of the 

environment, social environment, the degree of development of the health care structure, the material 

security level, lifestyle. 

Lifestyle is a consciously chosen individual trajectory of all spheres of life of each person, 

which has a direct impact on the state of his health. 

Maintaining a healthy lifestyle aimed at restoring, maintaining, and promoting health remains 

a pressing global problem. The countries of the world promote the introduction and maintenance of 

a healthy lifestyle as a factor in the prevention of infectious and non-infectious diseases of the 

population. The responsibilities of society, the state, and the individual for a healthy lifestyle are 

regulated by law. 

The principles of a healthy lifestyle include personal hygiene, nutrition, recreation, exercise, 

spending enough time outdoors, healthy and sound sleep, hardening, abandonment of bad habits and 

addictions, maintaining positive emotions, avoiding stress or effective management them, intellectual 

development, work-life balance, regular sexual life, self-control over a health condition. 

Adherence to the principles of a healthy lifestyle has its characteristics for different categories 

of the population and depends on gender, age, profession, the presence of chronic diseases, the 

epidemic situation. 

Nowadays, primary care physicians are constantly in a state of stress, physical and emotional 

exhaustion in the course of their professional duties, as they are at risk for bacterial and viral 

infections, especially coronavirus infections. Therefore, the restoration, preservation, and 

strengthening of the health of medical workers, and their ability to work directly depend on their 

adherence to the principles of a healthy lifestyle. 

The results of the conducted sociological research allow us to state that the primary care 

workers of Yemilchyne AH generally understand the essence of the principles of a healthy lifestyle. 

Principles such as avoidance of stress (20.0%), observance of the correct mode of work and rest 

(18.0%), absence of bad habits and healthy sleep (15.0% each), correct and rational nutrition are 

considered a priority for the professional activity (12%). 

Respondents are aware of the connection between well-being and a healthy lifestyle (82%), 

but only 56% of respondents follow these principles. Maintain a balance between work and rest - 

20% of respondents, balanced nutrition - 16%, drink enough fluids per day - 30%, regularly (daily, 

several times a week) exercise - 74%, harden your body - 90%, 74% do not have bad habits, 32% are 

at the computer for more than 5 hours, 38% can manage their stress, only 40% of health workers 

systematically monitor their health. 

According to the results of the survey, 40% of health workers have chronic diseases that have 

arisen due to non-compliance with the principles of a healthy lifestyle, namely the presence of bad 

habits, irrational and poor nutrition (12%), lack of physical activity (10%). 

Practical recommendations:  

1. Develop and implement the State program to promote a healthy lifestyle, promoting its 

benefits. 

2. Develop and implement targeted programs at the state level to improve the socio-economic, 

sanitary, medical, socio-psychological, environmental factors that directly affect the health of the 

population, including primary care medical workers. 

3. Develop and implement long-term projects of a systemic nature at the level of primary 

health care institutions to promote a healthy lifestyle. 

4. Conduct systematic psychological training in primary care facilities to restore, preserve and 

strengthen the mental health of health workers, and to prevent their emotional burnout. 

5. Organize sports events and competitions, introduce various forms of active leisure for 

medical workers. 

6. Carry out constant prevention of socially dangerous diseases, including coronavirus 

infection, fight against bad habits and addictions (smoking, alcohol abuse, etc.). 

7. Provide public (collective) monitoring of the implementation of developed programs, 

projects, activities. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Примаченко О.В. Особливості синдрому «емоційного вигорання» у медичних працівників. 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Магістерська робота на здобуття 

освітнього ступеня магістра Громадського здоров’я за спеціальністю 229 «Громадське 

здоров’я», галузь 22 «Охорона здоров'я». КВНЗ «Житомирський медичний інститут» 

Житомирської обласної ради, Житомир, 2021. 

Актуальність дослідження. Специфіка проблем професіоналізації медичного 

працівника визначається не тільки необхідністю освоєння ним професійного досвіду в нових 

соціально-економічних умовах, але й у цілеспрямованому формуванні відповідних знань, 

умінь і особистісних якостей, необхідних для подолання різноманітних об'єктивних і 

суб'єктивних труднощів професії. 

Проблема синдрому вигорання досліджена в роботах К. Р. Маслач, В. Е. Орла, Г. А. 

Робертса, Т. І. Рогинської, И. Н. Шаталової. Емоційне вигорання являє собою придбаний 

стереотип емоційної, найчастіше професійної, поведінки. «Вигорання» почасти 

функціональний стереотип, оскільки дозволяє людині дозувати й економно витрачати 

енергетичні ресурси. У той же час, можуть наступати його дисфункціональні наслідки, коли 

вигорання негативно позначається на виконанні професійної діяльності. 

Розвитку синдрому емоційного вигорання передує період підвищеної активності, коли 

людина повністю поглинена роботою, відмовляється від потреб, з нею не зв’язаних, у 

результаті цього наступає емоційне виснаження – «афективний» фактор (відноситься до сфери 

скарг на погане фізичне самопочуття, нервову напругу). «Установчий» фактор – 

деперсоналізація проявляється у зміні ставлення до пацієнтів і до себе. Взаємовплив факторів 

визначає динаміку розвитку процесу вигорання. 

Термін «емоційне вигорання» запровадив американський психіатр Х.Дж. Фрейденберг 

(1974) для характеристики психологічного стану здорових людей, що перебувають в 

інтенсивному й тісному спілкуванні із клієнтами, пацієнтами та в емоційно насиченій 

атмосфері при наданні професійної допомоги.  

Аналіз літератури свідчить, що проблема синдрому «професійного вигорання» 

знайшла своє відображення у роботах зарубіжних і вітчизняних вчених присвячених змісту та 

структурі цього синдрому (М.Буриш, Г.Діон, Л.М.Карамушка, Н.О.Левицька, Г.В.Ложкін, 

М.П.Лейтер, С.Д.Максименко, Л.Малець, Е.Махер, В.Є.Орел, М.Л.Смульсон, Т.В.Форманюк, 

Х.Дж.Фрейденбергер, У.Б.Шуфелі та ін.), а також методам його діагностики (В.В.Бойко, 

Н.Є.Водоп’янова, С.Джексон, К.Маслач, Т.І.Ронгинська, О.С.Старченкова та ін.).  

Однак проблема вивчення особливостей синдрому емоційного вигорання у медичних 

працівників вивчена не достатньо, що обумовлює актуальність теми нашої роботи 

«Особливості синдрому емоційного вигорання у медичних працівників». 

Мета дослідження.  
Дослідження особливостей прояву емоційного вигорання медичних працівників 

(зв’язок із гендерними та соціально-демографічними чинниками). 

Матеріали та методи дослідження. 

У дослідженні брали участь медичні працівники в кількості 60 осіб – 30 медичних 

сестер і 30 лікарів-чоловіків зі стажем роботи 5 та більше років.  

Експериментальна база: дослідження проводилося в медичних закладах міста Києва. 

Методи дослідження: теоретичні (аналіз проблеми на базі психологічної та 

управлінської літератури, синтез, порівняння, узагальнення, систематизація); емпіричні 

(особистісні опитувальники, анкетування, спостереження); методи математичної статистики. 

Результати. 

Проведене нами емпіричне дослідження було присвячене аналізу дослідження 

особливостей прояву емоційного вигорання серед медичних працівників (зв’язок із 

гендерними та соціально-демографічними чинниками). Результати дослідження дозволяють 

нам сформулювати наступні висновки: 
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Медичний працівник є тією професійною групою, серед представників якої ризик 

виникнення синдрому емоційного вигорання є надзвичайно високим. У досліджуваних 

синдром професійного вигорання був притаманний більшості досліджуваних медичних 

працівників. 

На статистично значущому рівні у медичних працівників виявлені показники 

симптомів кожного з трьох компонентів вигорання – показники фази напруження, резистенції 

та виснаження. 

За допомогою використання методики «Синдром вигорання» в професіях системи 

“людина – людина” нами було виявлено у медичних працівників достатньо високий рівень 

прояву всіх трьох складових синдрому «емоційного вигорання», а саме: емоційне виснаження; 

деперсоналізація; редукція особистісних досягнень. 

Розподіл рівнів самооцінки у досліджуваних медичних працівників свідчить про 

наявність проблем у 44 % досліджуваних, що мають низький та нижче середнього рівні 

самооцінки, які ми можемо пов’язати із наявністю синдрому емоційного вигорання. 

У багатьох медичних працівників виявлено ознаки внутрішньоособистісного 

конфлікту: з одного боку це довірливі люди, а з іншого жорсткі, з одного боку вони сумлінні і 

поступливі, а з іншого імпульсивні та легковажні. Цей дисонанс викликаний протиріччями 

соціальних та психологічних чинників, особливо у молодих спеціалістів і викликає «емоційне 

вигорання». 

Аналізуючи зв’язок гендерних ознак із емоційним вигоранням, можна стверджувати, 

що жінки у стресовій ситуації більш схильні до психосоматичних та психовегетативних 

порушень, а чоловіки до особистісної відстороненості (деперсоналізаціЇ). Крім того у жінок 

розвиток синдрому відбувається не тільки через «резистенції» - неадекватне виборне емоційне 

реагування та через редукцію професійних обов'язків, а ще через переживання 

психотравмуючих обставин - симптом компонента «напруга», в той час коли у чоловіків 

«емоційне вигорання» розгортається через симптоми лише «резистенції». 

При розвитку синдрому «емоційного вигорання» медичних працівників віком до 30 

років реагують через виснаження та резистенцію. Разом з тим, більшість медичних 

працівників, яким більше 40 років, реагують на синдром емоційного вигорання через 

компонент виснаження.  

Виявлено тенденцію розвитку синдрому «емоційного вигорання»: чим більше стаж, 

тим нижче рівень напруження та резистенції, цікавий факт: компонент – «напруження», 

взагалі відсутнє у працівників зі стажем роботи 6-14 років і це дивно, бо напруження пов'язане 

з відповідальністю і сумлінним виконанням професійних обов'язків, тобто можна припустити, 

що мотивація досягнення знижена. Третій компонент –«виснаження» виразно виявляється у 

працівників зі стажем роботи 5 років та більше 15 років.  

Отримані результати дають можливість розглянути у новому ракурсі проблему 

вивчення чинників вигорання в контексті професійного шляху особистості медичного 

працівника. Ґрунтуючись на отриманих результатах можна говорити, що більшість 

досліджуваних медичних працівників потребують спеціалізованої психологічної допомоги 

для подолання синдрому емоційного вигорання. 

Аналіз психопрофілактики та корекції негативних проявів синдрому емоційного 

вигорання показав, що в зарубіжній практиці підходи до його лікування або зменшення 

ступеню важкості в більшості своїй пов’язані з техніками, взятими з області подолання стресу, 

які виявилися ефективними в подоланні синдрому вигорання у медичних працівників.  

Стратегії подолання вигорання, що базуються на модифікації структури роботи, на 

думку дослідників, є найбільш простими та ефективними у зменшенні проявів синдрому. В 

цьому напрямку пропонується обмежувати кількість пацієнтів, з якими працює кожен 

медичний працівник; рівномірно розподіляти найбільш важку та невдячну роботу між 

членами колективу; виокремлювати протягом робочого дня часу для релаксаційних заходів, 

після яких співробітники відновлюють рівень енергії; залучати до роботи в організаціях 

додаткових працівників, наприклад, волонтерів або медичних психологів тощо. 
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Враховуючи результати дослідження нами було розроблено інтегральну модель роботи 

психолога із синдромом емоційного вигорання, спрямовану на профілактику та подолання 

синдрому «професійного вигорання» у медичних працівників.  

Загальними принципами описуваної моделі є: системність, особистісний підхід, 

комплексність використання методичних засобів та організаційних прийомів, організація 

умов для активізації та гуманізації професійного спілкування і взаємодії учасників.  

Соціально-психологічна інтегральна модель профілактики та подолання синдрому 

«професійного вигорання» у медичних працівників реалізовує дворівневу технологію роботи 

з синдромом, а саме: командну технологію (на рівні медичної установи); технологія 

використання наявних внутрішніх ресурсів (на рівні особистості).  

Нами був проведений аналіз результатів впровадження програми тренінгу 

«Профілактика та корекція синдрому емоційного вигорання медичного працівника». 

Виявлено, що синдром вигорання медичних працівників представлений фазами «резистенція» 

і «виснаження», однак кількість медичних працівників із цими симптомами декілька 

знизилася, що вказує на доцільність проведення тренінгу. У досліджуваних знизилася 

кількість медичних працівників із ознаками внутрішньоособистісного конфлікту, що викликає 

«емоційне вигорання», що свідчить про ефективність проведеної психологічної роботи. 

Висновки. 

Вивченням чинників, що породжують виникнення вигорання у медичних працівників, 

дозволило нам говорити про дві групи причин: причини індивідуальні та причини, пов’язані з 

організаційними умовами роботи. Індивідуальні причини є первинними, до них належать 

соціально-демографічні характеристики, особистісні властивості та міра сформованості  

майстерності медичного працівника. Причини, пов’язані з організаційними умовами роботи, є 

вторинними. Вони діють, переломлюючись крізь призму особистісних чинників та 

виступають в якості провокуючих, підсилюючих чинників виникнення та розвитку вигорання 

серед медичних працівників.  

У ході нашого емпіричного дослідження підтверджено припущення про те, що синдром 

«емоційного вигорання» або його окремі симптоми притаманні особистості медичного 

працівника залежать від його індивідуально-типологічних особливостей та специфіки 

професійної діяльності, що надає можливість скорегувати це явище за допомогою 

психологічного втручання. 

Ключові слова: синдром емоційного вигорання, профілактика синдрому емоційного 

вигорання, корекція синдрому емоційного вигорання, особливості медичних працівників,  

дворівнева технологія роботи з синдромом емоційного вигорання, психологічні особливості 

роботи із внутрішніми ресурсами спеціаліста. 

 

SUMMARY 

Primachenko O.V. Features of the syndrome of "emotional burnout" in medical workers Qualifying 

scientific work on the rights of the manuscript. Master's thesis for the degree of Master of Public 

Health in the specialty 229 "Public Health", branch 22 "Health Care". KVNZ "Zhytomyr Medical 

Institute" of the Zhytomyr Regional Council, Zhytomyr, 2021. 
Relevance of research. The specificity of problems of professionalization of a medical 

worker is determined not only by the need to master professional experience in the new socio-

economic conditions, but also in the purposeful formation of relevant knowledge, skills and personal 

qualities needed to overcome various objective and subjective difficulties. 

The problem of burnout syndrome has been studied in the works of K.R. Maslach, V.E. Orel, 

G.A. Roberts, T.I. Roginskaya, and  I.N. Shatalova. Emotional burnout is an acquired stereotype of 

emotional, often professional, behavior. "Burnout" is partly a functional stereotype, as it allows a 

person to dose and economically expend energy resources. At the same time, there may be its 

dysfunctional consequences, when burnout negatively affects the performance of professional 

activities. 
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The development of emotional burnout is preceded by a period of increased activity, when a 

person is completely absorbed in work, gives up unrelated needs, resulting in emotional exhaustion - 

"affective" factor (refers to the area of complaints of ill health, nervous tension) . "Constituent" factor 

- depersonalization is manifested in a change in attitudes towards patients and themselves. The 

interaction of factors determines the dynamics of the burnout process. 

The term "emotional burnout" was introduced by the American psychiatrist H.J. Freidenberg 

(1974) to characterize the psychological state of healthy people who are in intense and close 

communication with clients, patients and in an emotionally rich atmosphere in providing professional 

care. 

Analysis of the literature shows that the problem of the syndrome of "professional burnout" 

is reflected in the works of foreign and domestic scientists on the content and structure of this 

syndrome (M. Burish, G. Dion, L.M. Karamushka, N.O. Levitska, G.V. Lozhkin, M.P. Leiter, S.D. 

Maksimenko, L. Malets, E. Maher, V.E. Orel, M.L. Smulson, T.V. Formanyuk, H. J. Freidenberger, 

U.B. Shuffles, etc.), as well as methods of its diagnosis) (V.V. Boyko, N.E. Vodopyanova, S. Jackson, 

K. Maslach, T.I. Ronginskaya, O.S. Starchenkova, etc.) . 

However, the problem of studying the psychological features of the emotional burnout 

syndrome in medical workers is not studied enough, which determines the relevance of the topic of 

our work "Psychological features of the emotional burnout syndrome in medical workers." 

The aim of the study.  

Research of features of manifestation of emotional burnout of medical workers (connection 

with gender and socio-demographic factors). 

Materials and methods of research. 

The study involved 60 health workers - 30 nurses and 30 male doctors with experience of 5 

years or more. 

Experimental base: the study was conducted in medical institutions of Kyiv. 

Research methods: theoretical (problem analysis based on psychological and management 

literature, synthesis, comparison, generalization, systematization); empirical (personal 

questionnaires, questionnaires, observations); methods of mathematical statistics. 

Results. 

Our empirical study was devoted to the analysis of the study of the characteristics of the 

manifestation of emotional burnout among health professionals (the relationship with gender and 

socio-demographic factors). The results of the study allow us to formulate the following conclusions: 

Healthcare workers are the professional group among which the risk of emotional burnout is 

extremely high. In the subjects, occupational burnout syndrome was characteristic of most of the 

studied medical professionals. 

At a statistically significant level, medical workers found indicators of symptoms of each of 

the three components of burnout - indicators of the phase of stress, resistance and exhaustion. 

Using the method of "Burnout Syndrome" in the professions of the system "man - man" we 

found in medical professionals a fairly high level of manifestation of all three components of the 

syndrome of "emotional burnout", namely: emotional exhaustion; depersonalization; reduction of 

personal achievements. 

The distribution of self-esteem levels in the studied health workers indicates the presence of 

problems in 44% of subjects with low and below-average self-esteem levels, which we can associate 

with the presence of emotional burnout. 

Many health professionals show signs of internal personal conflict: on the one hand they are 

trusting people, on the other hand they are tough, on the one hand they are honest and compliant, and 

on the other hand they are impulsive and frivolous. This dissonance is caused by contradictions of 

social and psychological factors, especially among young professionals and causes "emotional 

burnout". 

Analyzing the relationship between gender traits and emotional burnout, it can be argued that 

women in a stressful situation are more prone to psychosomatic and psychovegetative disorders, and 

men to personal detachment (depersonalization). In addition, women develop the syndrome not only 
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through "resistance" - inadequate selective emotional response and reduction of professional 

responsibilities, but also through the experience of traumatic circumstances - a symptom of the 

component "stress", while in men "emotional burnout" unfolds. due to symptoms of "resistance" only. 

With the development of the syndrome of "emotional burnout", health professionals under the 

age of 30 react through exhaustion and resistance. However, most health professionals over the age 

of 40 respond to emotional burnout due to the exhaustion component. 

There is a tendency to develop the syndrome of "emotional burnout": the more experience, 

the lower the level of stress and resistance, an interesting fact: the component - "stress", generally 

absent in employees with experience of 6-14 years and this is strange, because stress is associated 

with responsibility and conscientious performance of professional duties, ie we can assume that the 

motivation to achieve is reduced. The third component - "exhaustion" is clearly manifested in 

employees with experience of up to 5 years and more than 15 years. 

The obtained results make it possible to consider in a new perspective the problem of studying 

the factors of burnout in the context of the professional path of the medical worker. Based on the 

results obtained, we can say that most of the studied health professionals need specialized 

psychological care to overcome the emotional burnout syndrome. 

Analysis of psychoprophylaxis and correction of the negative manifestations of emotional 

burnout showed that in foreign practice, approaches to its treatment or reduction of severity are mostly 

related to techniques taken from the field of coping with stress, which have been effective in 

overcoming burnout in health care workers. 

Strategies to overcome burnout, based on modifications of the structure of work, according to 

researchers, are the simplest and most effective in reducing the manifestations of the syndrome. In 

this regard, it is proposed to limit the number of clients with whom each health worker works; evenly 

distribute the most difficult and ungrateful work among team members; set aside time during the 

working day for relaxation activities, after which employees restore energy levels; to involve 

additional employees in work in organizations, for example, volunteers, etc. 

Taking into account the results of the study, we have developed an integrated model of the 

work of a psychologist with emotional burnout, aimed at preventing and overcoming the syndrome 

of "burnout" in health professionals. 

The general principles of the described model are: systematic, personal approach, 

comprehensive use of methodological tools and organizational techniques, organization of conditions 

for activation and humanization of professional communication and interaction of participants. 

Socio-psychological integrated model of prevention and overcoming of the syndrome of 

"professional burnout" in medical workers implements a two-level technology of work with the 

syndrome, namely: team technology (at the level of medical institution); technology of using 

available internal resources (at the individual level). 

We held an analysis of the results of the implementation of the training program "Prevention 

and correction of emotional burnout syndrome of a medical worker." It was found that the burnout 

syndrome of medical workers is represented by the phases of "Resistance" and "exhaustion", but the 

number of medical workers with these symptoms has decreased slightly, which indicates the 

feasibility of training. The number of medical workers with signs of internal personal conflict 

decreased, which causes "emotional burnout", which indicates the effectiveness of psychological 

work. 

Conclusions. 

The study of the factors that cause burnout in health care workers, allowed us to talk about 

two groups of causes: individual causes and causes related to organizational working conditions. 

Individual reasons are primary, they include socio-demographic characteristics, personal 

characteristics and the degree of formation of medical skills of a health worker. The reasons related 

to the organizational working conditions are secondary. They act by refracting through the prism of 

personal factors and act as provoking, exacerbating factors for the emergence and development of 

burnout among health professionals. 
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Our empirical study confirmed the assumption that the syndrome of "emotional burnout" or 

its individual symptoms are inherent in the personality of the health worker depend on his individual 

typological characteristics and the specifics of professional activity, which allows to correct this 

phenomenon through psychological intervention. 

Keywords: еmotional burnout syndrome, prevention of emotional burnout syndrome, 

correction of emotional burnout syndrome, features of medical workers, two-level technology of 

work with emotional burnout syndrome, psychological features of work with internal resources of a 

specialist. 

ВИСНОВКИ 

  “Емоційне вигорання” виникає тоді, коли спектр особистісних конструктів є звуженим. 

Проблема добору психологічних засобів профілактики “емоційного вигорання” передбачає 

розширення конструктивних патернів поведінки особистості в рамках психологічного 

тренінгу. 

Спілкуючись з пацієнтами медичний працівник, як правило, займає комунікативну 

позицію “над”, з колегами по роботі − позицію “нарівні” з керівництвом лікувального закладу 

працівниками управління ОЗ− позицію “під”. 

Взаємодія типу “над” характеризується тим, що активним, домінуючим суб’єктом 

спілкування постає медичний працівник. Він виявляє ініціативу, здійснює контроль, 

управління і планування ситуації, реалізує свої цілі. Взаємодія типу “нарівні” реалізується у 

спілкуванні двох рівних партнерів, при якому обидва виявляють ініціативу й активність, 

намагаються враховувати цілі та інтереси один одного, вступають у відносини 

взаємозалежності. Взаємодія типу “під” спостерігається тоді, коли медичний працівник 

підпорядковується вищому за статусом, пристосовується до стилю керівництва. 

 Для успішного виконання діяльності медичний працівник повинен гнучко варіювати 

та вміло оперувати комунікативними позиціями, а з метою профілактики “емоційного 

вигорання” слід вправлятися у доцільному здійсненні переходів з однієї позиції до іншої. 

Отже, психологічна рецепція феноменологічного поля “емоційного вигорання” та 

порівняльний аналіз його з корелятами гуманістичної, психоаналітичної,  когнітивної, 

раціонально-емотивної психотерапії та трансактного аналізу засвідчують можливість їх 

подальшого теоретико-методологічного конструювання та експериментального використання 

в роботі з медичного працівника. 

Проведене нами емпіричне дослідження    присвячене  аналізу  дослідження 

психологічних особливостей прояву емоційного вигорання серед медичних працівників 

(зв’язок із гендерними та соціально-демографічними чинниками). Результати  дослідження  

дозволяють нам сформулювати  наступні  висновки: 

1.  Медичний працівник  є  тією  професійною  групою,  серед  представників  якої  ризик  

виникнення  синдрому  емоційного вигорання є  надзвичайно  високим. У досліджуваних 

синдром професійного вигорання був притаманний більшості досліджуваних медичних 

працівників. 

2.  На статистично значущому рівні у медичних працівників виявлені  показники  

симптомів  кожного  з  трьох  компонентів  вигорання – показники  фази  напруження,  

резистенції  та  виснаження. 

3. За допомогою використання методики «Синдром  вигорання»  в професіях системи 

«людина – людина»  нами було виявлено у  медичних працівників достатньо високий рівень 

прояву всіх трьох  складових синдрому «емоційного вигорання», а саме: емоційне  

виснаження;  деперсоналізація;  редукція  особистісних  досягнень. 

4. Розподіл рівнів самооцінки у досліджуваних медичних працівників свідчить про 

наявність проблем у 44 % досліджуваних, що мають низький та нижче середнього рівні 

самооцінки, які ми можемо пов’язати із наявністю синдрому емоційного вигорання. 

5. У  багатьох  медичних працівників  виявлено ознаки  внутрішньоособистісного  

конфлікту:  з  одного  боку  це  довірливі  люди,  а  з  іншого  жорсткі,  з  одного  боку  вони  

сумлінні  і  поступливі,  а  з  іншого  імпульсивні  та  легковажні.  Цей дисонанс викликаний  
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протиріччями  соціальних  та  психологічних  чинників,  особливо  у  молодих  спеціалістів  і  

викликає  «емоційне  вигорання». 

6. Аналізуючи зв’язок гендерних ознак із емоційним вигоранням, можна стверджувати, 

що жінки у стресовій ситуації більш схильні до психосоматичних та психовегетативних  

порушень, а чоловіки до особистісної відстороненості (деперсоналізації). Крім того у жінок  

розвиток  синдрому  відбувається  не  тільки  через  «резистенцію»  -  неадекватне  виборне 

емоційне реагування та через редукцію професійних обов'язків, а ще через переживання 

психотравмуючих обставин -  симптом компонента  «напруга»,  в  той  час  коли  у  чоловіків  

«емоційне  вигорання»  розгортається  через  симптоми  лише  «резистенції».  

7. При розвитку синдрому «емоційного вигорання» медичний працівник віком до 30 

років реагують через виснаження та резистенцію. Разом з тим, більшість медичних 

працівників, яким більше 40 років, реагують на синдром емоційного вигорання через 

компонент виснаження.  

8. Виявлено тенденцію розвитку синдрому «емоційного вигорання»: чим більше стаж, 

тим нижче рівень напруження та резистенції, цікавий факт: компонент – «напруження», 

взагалі відсутнє у працівників зі стажем роботи 6-14 років і це дивно, бо напруження пов'язане 

з відповідальністю і сумлінним виконанням професійних обов'язків, тобто можна припустити, 

що мотивація досягнення знижена. Третій компонент –«виснаження» виразно виявляється у 

працівників зі стажем роботи до 5 років та більше 15 років.  

9. Отримані  результати  дають  можливість  розглянути  у  новому  ракурсі проблему 

вивчення чинників вигорання в контексті  професійного  шляху особистості медичного 

працівника. Ґрунтуючись  на  отриманих  результатах  можна говорити, що більшість 

досліджуваних медичних працівників потребують спеціалізованої психологічної допомоги 

для подолання синдрому емоційного вигорання. 

Соціально-психологічний клімат будь-якої установи породжується міжособистісною 

взаємодією, яка опосередковує не тільки міжособистісні впливи, а й вплив навколишнього 

фізичного середовища: речей, предметів, явищ природи тощо. Настрій однієї людини впливає 

на настрій іншої, позначається на різноманітних актах поведінки, діяльності, житті людини.  

             Соціально-психологічний клімат колективу є продуктом всієї системи соціальних 

відносин у суспільстві, тенденцій сучасного науково-технічного прогресу і специфічного 

мікросередовища того чи іншого колективу. Глибокі соціальні і соціально-психологічні корені 

психологічного клімату будь-якого колективу зачаєні в багатогранній життєдіяльності 

суспільства – це істотна передумова розвитку духовної атмосфери. Водночас соціально-

психологічний клімат не є простим наслідком соціального чи науково-технічного прогресу. 

Він формується за власними, ще не зовсім дослідженими законами.  

        Згідно міжнародної класифікації, психопрофілактика умовно поділяється на первинну, 

вторинну та третинну.  

           Первинна психопрофілактика включає в себе заходи, спрямовані на попередження 

шкідливих впливів на людську психіку. Завдання психолога на цьому етапі – рання діагностика 

нервово-психічних захворювань, розробка та впровадження спеціальних психопрофілактичних 

та психотерапевтичних заходів для медичних працівників.  

          Вторинна психопрофілактика передбачає максимально раннє виявлення початкових фаз 

нервово-психічного захворювання та їх своєчасне активне лікування.  

 Третинна психопрофілактика спрямована на попередження рецидивів нервово-

психічних захворювань та відновлення нормальної працездатності людини. Якщо говорити 

про нервово-психічні захворювання, пов’язані з професійною діяльністю, то здебільшого 

третинна психопрофілактика йде шляхом пошуку нових ресурсів в професійній діяльності 

(професійна реабілітація), створення максимально сприятливих організаційних умов роботи 

(соціальна адаптація) та усвідомлення особистістю власних можливостей для поповнення 

ресурсів розвитку та професійного зростання (самоактуалізація особистості).  

З метою формування та поліпшення соціально-психологічного клімату в медичному 

колективі бажано проводити тренінги, з допомогою яких психологи навчали б членів 
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колективу і керівників високій культурі взаємодії та спілкування. Найбільш ефективними є 

такі форми тренінгів, як тренінг поведінковий, тренінг чутливості, тренінг рольовий, 

відеотренінг та ін.  

Соціально-психологічна інтегральна модель профілактики та подолання синдрому 

“професійного вигорання” у медичних працівників має такі принципи: системність, 

особистісний підхід, комплексність використання методичних засобів та організаційних 

прийомів, організація умов для активізації та гуманізації професійного спілкування і взаємодії 

учасників.  

Модель реалізує дворівневу технологію роботи з синдромом, а саме:  а) командну 

технологію (на рівні медичної установи); б) технологія використання наявних внутрішніх 

ресурсів (на рівні особистості).  

Командна технологія. Дуже важливо для уникнення професійного вигорання фахівців 

та організацій правильно організувати робочий процес. Принципи командного методу роботи 

суттєво відрізняються від традиційних підходів, що існують сьогодні, і вимагають від 

учасників команди формування бригадного стилю мислення та взаємодії. 

Нами був проведений аналіз результатів впровадження програми тренінгу 

«Профілактика та корекція синдрому емоційного вигорання медичного працівника». 

Виявлено, що синдром вигорання медичних працівників представлений фазами «Резистенція» 

і «виснаження», однак кількість медичних працівників із цими симптомами дещо знизилася, 

що вказує на доцільність проведення тренінгу. У  досліджуваних знизилася кількість  ознак  

внутрішньоособистісного  конфлікту, що  викликає  "емоційне  вигорання", що свідчить про 

ефективність проведеної психологічної роботи. 

Сплеск вітчизняних досліджень у царині вивчення феномену емоційного вигорання 

лише починається. Озброєні напрацьованими донині теоретичними конструктами, 

діагностичним  інструментарієм та практичним досвідом, психологи дослідники можуть 

висувати та перевіряти на практиці сміливі та складні гіпотези , тим самим збагачуючи світові 

здобутки з проблем синдрому „емоційного вигорання” медичного працівника. 

Вперше синдром емоційного вигорання був описаний американськими психологами в 

сімдесятих роках минулого століття. Головною причиною синдрому вважається психологічна 

перевтома.  

Медицина – одна з сфер людської діяльності , де питання якості і його оцінки мають 

особливе значення. Виконувати роботу не для особистого споживання, а на благо суспільства 

, соціуму – це і є основна задача професій соціального типу, до таких безумовно відноситься  

і професія медика. 

Професійне вигорання – це синдром , що розвивається на фоні хронічного стресу, який 

призводить до виснаження   особових ресурсів емоційної енергії працюючої людини. 

Професійне вигорання виникає в результаті внутрішнього накопичення негативних емоцій без 

відповідної „розрядки” або „звільнення” від них. Професійна діяльність працівників сфери 

здоров’я несе в собі потенційну загрозу розвитку синдрому емоційного вигорання.   

Синдром   емоційного вигорання медичних працівників – специфічний вид професійної 

деформації осіб, які працюють в тісному емоційному контакті з пацієнтами при наданні їм 

професійної допомоги. Це вироблений особистістю механізм психологічного захисту в формі 

повного або часткового виключення емоцій (зниження їх енергетики) у відповідь на певні 

психотравмуючі впливи. Він характеризується :  

1) відчуттям емоційного виснаження (людина не може віддаватися роботі так, як раніше); 

 2) дегуманізацією (тенденцією до розвитку негативного відношення до пацієнтів); 

 3) негативним самовихованням у професійному плані – нестача почуття професійної 

майстерності.  

Виникнення синдрому емоційного вигорання корелює із схильністю до емоційної 

ригідності, інтенсивною інтеріоризацією (сприйняття і переживання) обставин професійної 

діяльності , слабкою мотивацією  емоційної віддачі в професійній діяльності, наявністю 

моральних дефектів і дезорієнтацією особистості. Розвиток синдрому емоційного вигорання 
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пов’язаний з наявністю хронічної напруженої психоемоційної діяльності: інтенсивне 

спілкування, підкріплення його емоціями, інтенсивне сприйняття, переробка та інтерпретація 

одержаної інформації та прийняття рішення, а також не чітка організація і планування праці, 

недостатність необхідних засобів, наявність бюрократичних моментів, конфлікти з 

керівником , колегами, психологічно важкий контингент , з яким має справу професіонал у 

сфері спілкування. 

Медичні працівники відзначають як стресори, які викликають емоційне вигорання, 

багато чинників: напружений ритм роботи, постійні реорганізації, невизначеність ролей і 

пов’язані з цим конфлікти, відсутність кар’єрного зростання, неадекватні форми підтримки і 

контролю, недостатня можливість впливу на умови роботи. 

 Протягом останніх років змінилося і відношення суспільства до медичних працівників, 

при цьому зросли вимоги пацієнтів і почастішали прояви критики, а також знизився ступінь 

пошани до медиків та їх рекомендацій.  

Спосіб життя більшості медичних працівників – неспокійний, напружений, вимагає 

самовіддачі, майже завжди супроводжується значним виробничим навантаженням – і є 

джерелом стресу. Всі фахівці повинні вдосконалювати свої навички в організації робочого 

часу і у виділенні пріоритетів , щоб підвищити ефективність своєї роботи і захистити себе від 

вигорання. 

Для попередження синдрому емоційного вигорання важливо уже в процесі підготовки 

медичного працівника : допомогти правильно вибрати професію, формувати здатність 

встановлювати взаємовідносини з пацієнтами і колегами , знайомити із специфікою 

майбутньої роботи,  включаючи аспекти, що здатні викликати розчарування і стати причиною 

фрустрації.  

Робота – всього лише частка життя. Враховуючи вплив особових характеристик на 

розвиток синдрому емоційного вигорання , бачиться перспективним використання особово-

орієнтованих методик з метою зменшення професійного стресу , профілактики і лікування 

синдрому емоційного вигорання. 

Вивченням чинників, що породжують виникнення вигорання у медичних працівників, 

дозволило нам говорити про дві групи причин: причини індивідуальні та причини, пов’язані з 

організаційними умовами роботи. Індивідуальні причини є первинними, до них належать 

соціально-демографічні характеристики, особистісні властивості та міра сформованості 

медичний працівникської майстерності медичного працівника. Причини, пов’язані з 

організаційними умовами роботи, є вторинними. Вони діють, переломлюючись крізь призму 

особистісних чинників та виступають в якості провокуючих, підсилюючих чинників 

виникнення та розвитку вигорання серед медичних працівників.  

Проведене нами емпіричне дослідження було присвячене аналізу дослідження 

психологічних особливостей прояву емоційного вигорання серед медичних працівників 

(зв’язок із гендерними та соціально-демографічними чинниками). Результати дослідження 

дозволяють нам сформулювати наступні висновки: 

Медичний працівник є тією професійною групою, серед представників якої ризик 

виникнення синдрому емоційного вигорання є надзвичайно високим. У досліджуваних 

синдром професійного вигорання був притаманний більшості досліджуваних медичних 

працівників. 

На статистично значущому рівні у медичних працівників виявлені показники 

симптомів кожного з трьох компонентів вигорання – показники фази напруження, резистенції  

та виснаження. 

За допомогою використання методики „Синдром вигорання” в професіях системи 

“людина – людина” нами було виявлено у  медичних працівників достатньо високий рівень 

прояву всіх трьох  складових синдрому „емоційного вигорання”, а саме: емоційне  

виснаження;  деперсоналізація;  редукція  особистісних  досягнень. 

Розподіл рівнів самооцінки у досліджуваних медичних працівників свідчить про 

наявність проблем у 44 % досліджуваних, що мають низький та нижче середнього рівні 
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самооцінки, які ми можемо пов’язати із наявністю синдрому емоційного вигорання. 

У  багатьох  медичних працівників  виявлено ознаки  внутрішньо особистісного  

конфлікту:  з  одного  боку  це  довірливі  люди,  а  з  іншого  жорсткі,  з  одного  боку  вони  

сумлінні  і  поступливі,  а  з  іншого  імпульсивні  та  легковажні.  Цей дисонанс викликаний 

протиріччями соціальних та  психологічних  чинників,  особливо  у  молодих  спеціалістів  і  

викликає  "емоційне  вигорання". 

Аналізуючи зв’язок гендерних ознак із емоційним вигоранням, можна стверджувати, 

що жінки у стресовій ситуації більш схильні до психосоматичних та психовегетативних  

порушень, а чоловіки до особистісної відсторонітті (деперсоналізаціЇ). Крім того у жінок  

розвиток  синдрому  відбувається  не  тільки  через  „резистенцію"  -  неадекватне  виборне 

емоційне реагування та через редукцію професійних обов'язків, а ще через переживання 

психотравмуючих обставин -  симптом компонента  «напруга»,  в  той  час  коли  у  чоловіків  

«емоційне  вигорання»  розгортається  через  симптоми  лише  «резистенції».  

При розвитку синдрому «емоційного вигорання» медичний працівник віком до 30 

років реагують через виснаження та резистенцію. Разом з тим, більшість медичних 

працівників, яким більше 40 років, реагують на синдром емоційного вигорання через 

компонент виснаження.  

Виявлено тенденцію розвитку синдрому «емоційного вигорання»: чим більше стаж, 

тим нижче рівень напруження та резистенції, цікавий факт: компонент – «напруження», 

взагалі відсутнє у працівників зі стажем роботи 6-14 років і це дивно, бо напруження пов'язане 

з відповідальністю і сумлінним виконанням професійних обов'язків, тобто можна припустити, 

що мотивація досягнення знижена. Третій компонент –«виснаження» виразно виявляється у 

працівників зі стажем роботи до 5 років та більше 15 років.  

Отримані  результати  дають  можливість  розглянути  у  новому  ракурсі проблему 

вивчення чинників вигорання в контексті  професійного  шляху особистості медичного 

працівника. Ґрунтуючись  на  отриманих  результатах  можна говорити, що більшість 

досліджуваних медичних працівників потребують спеціалізованої психологічної допомоги 

для подолання синдрому емоційного вигорання. 

Аналіз психопрофілактики та корекції негативних проявів синдрому емоційного 

вигорання показав, що в зарубіжній практиці підходи до його лікування або зменшення 

ступеню важкості в більшості своїй пов’язані з техніками, взятими з області подолання стресу, 

які виявилися ефективними в подоланні синдрому вигорання у медичних працівників.  

Стратегії подолання вигорання, що базуються на модифікації структури роботи, на 

думку дослідників, є найбільш простими та ефективними у зменшенні проявів синдрому. В 

цьому напрямку пропонується обмежувати кількість пацієнтів, з якими працює кожен медичний 

працівник; рівномірно розподіляти найбільш важку та невдячну роботу між членами колективу; 

виокремлювати протягом робочого дня часу для релаксаційних заходів, після яких 

співробітники відновлюють рівень енергії; залучати до роботи в організаціях додаткових 

працівників, наприклад, волонтерів тощо. 

Враховуючи результати дослідження нами було розроблено інтегральну модель 

роботи психолога із синдромом емоційного вигорання, спрямовану на профілактику та 

подолання синдрому “професійного вигорання” у медичних працівників.  

Загальними принципами описуваної моделі є: системність, особистісний підхід, 

комплексність використання методичних засобів та організаційних прийомів, організація 

умов для активізації та гуманізації професійного спілкування і взаємодії учасників.  

Соціально-психологічна інтегральна модель профілактики та подолання синдрому 

«професійного вигорання» у медичних працівників реалізовує дворівневу технологію роботи 

з синдромом, а саме: командну технологію (на рівні медичної установи); технологія 

використання наявних внутрішніх ресурсів (на рівні особистості).  

Нами був проведений аналіз результатів впровадження програми тренінгу 

«Профілактика та корекція синдрому емоційного вигорання медичного працівника». 

Виявлено, що синдром вигорання медичних працівників представлений фазами «Резистенція» 
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і «виснаження», однак кількість медичних працівників із цими симптомами декілька 

знизилася, що вказує на доцільність проведення тренінгу. У  досліджуваних знизилася 

кількість медичних працівників із ознаками  внутрішньо особистісного  конфлікту, що  

викликає  "емоційне  вигорання", що свідчить про ефективність проведеної психологічної 

роботи. 

Таким чином, в ході нашого емпіричного дослідження підтверджено припущення про 

те, що  синдром «емоційного вигорання» або його окремі симптоми притаманні особистості 

медичного працівника залежать від його індивідуально-типологічних особливостей та 

специфіки професійної  діяльності,  що  надає  можливість скорегувати  це  явище  за  

допомогою  психологічного  втручання. 
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АНОТАЦІЯ 

Прохніцька Ю. С. Роль магістра громадського здоров’я в обґрунтуванні нових підходів до 

пропаганди (промоції) вакцинопрофілактики інфекційних захворювань відповідно до 

календаря. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Магістерська робота на 

здобуття освітнього ступеня магістра громадського здоров’я за спеціальністю: 229 

«Громадське здоров’я», галузь 22 «Охорона здоров’я». КВНЗ «Житомирський медичний 

інститут» Житомирської обласної ради. Житомир, 2021. 

Актуальність дослідження. Інфекційні захворювання залишаються однією з 

ключових проблем сучасного світу. Пандемія COVID-19 вкотре продемонструвала 

вразливість людства перед вірусними інфекціями. Перед науковцями та медиками постало 

завдання пошуку шляхів протидії останнім. Вона призвела до зниження рівнів планової 

(рутинної) імунізації населення по всьому світу. 

За рекомендаціями ВООЗ, охоплення профілактичними щепленнями має складати 

більше 95 %. Проте в Україні останнім часом цей рівень не досягається. Причинами цього є 

недостатність фінансування, відсутність вакцини, антивакцинальні кампанії і, як наслідок, 

негативне ставлення до вакцинопрофілактики частини населення. Досить часто батьки 

відмовляються робити щеплення своїм дітям згідно календаря. 

Існує реальна потреба пошуку нових підходів для підвищення рівня вакцинованого 

населення та зміни негативного ставлення до вакцинації. Важлива роль у цьому процесі 

належить магістрам громадського здоров’я.  

Вивчення ролі магістра громадського здоров’я в обґрунтуванні нових підходів до 

промоції вакцинопрофілактики інфекційних захворювань відповідно до календаря не були 

предметом вивчення науковців,що і зумовлює актуальність теми нашого дослідження. 

Мета дослідження – оцінка обізнаності та ставлення батьків Житомирської області до 

вакцинації дітей; обґрунтування необхідності вироблення нових підходів до промоції 

вакцинопрофілактики інфекційних захворювань відповідно до календаря, здійснюваної 

магістрами громадського здоров’я. 

Методи дослідження. Для досягнення мети й розв’язання поставлених завдань на 

різних етапах дослідження використано такі методи: бібліографічний, медико-соціологічний, 

ретроспективний, статистичний, системного аналізу, порівняння, узагальнення. 

Динаміка рівнів охоплення щепленнями населення Житомирської області відповідно 

до календаря аналізувалася за даними Центру громадського здоров’я МОЗ України за формою 

звітності про виконання профілактичних щеплень «УкрВак» за 2017–2020 рр. 

Дослідження проводилося в 2020–2021 рр. шляхом анонімного опитування 100 

респондентів різних вікових груп та сімейного стану м. Житомира, Житомирського, 

Коростенського та Овруцького районів Житомирської області.  

Результати. Встановлено, що в 2017–2020 рр. регіональні (Житомирська область) та 

загальноукраїнські показники охоплення щепленнями проти десяти інфекційних захворювань 

(туберкульозу, вірусного гепатиту В, дифтерії, кашлюку, правця, поліомієліту, гемофільної 

інфекції, кору, краснухи, епідемічного паротиту) відповідно до календаря  корелюються між 

собою з незначними відхиленнями як у бік зменшення, так й у бік зростання. 

Виявлено стійку тенденцію до поступового зростання рівнів вакцинопрофілактики 

проти гемофільної інфекції, туберкульозу, поліомієліту, кашлюку, дифтерії, правця. 

Визначено, що внаслідок карантинних заходів у 2020 р. відбулося зниження рівнів 

планової імунізаціїпроти кору, паротиту і краснухи, дифтерії та правця. 

Виявлено, що частина батьків мають недостатній рівень обізнаності щодо питань 

вакцинопрофілактики. 26 % респондентів не знають, що вакцинація є єдиним способом 

захисту від інфекційних захворювань; 24 % – що в Україна не має власних потужностей по 

виробництву вакцин. 29 % вважають, що частота ускладнень після вакцинації є вищою, ніж 

після перенесеного інфекційного захворювання. 9 % опитаних вважають себе 

некомпетентними у питаннях вакцинопрофілактики і 21 % не визначилися. 
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Встановлено, що 26 % респондентів мають негативне відношення до вакцинації. 

Найбільше таких осіб серед батьків віком від 20 до 39 років.27 % не здійснюють 

вакцинопрофілактику інфекційних захворювань відповідно до календаря, 25 % роблять це 

вибірково. У 14 % батьків діти не отримали жодного щеплення, в 11 % – лише в пологовому 

будинку. Причинами негативного ставлення до вакцинопрофілактики були названі побічні 

реакції, недовіра до вакцин, відсутність необхідності. 

Висновки. Проблема вакцинопрофілактики в Україні потребує активної промоції, 

зокрема і з боку магістрів (майбутніх фахівців) громадського здоров’я. Раціональне 

використання їх професійного потенціалу може здійснитипозитивний вплив на ефективність 

організації вакцинопрофілактики. Підвищення рівня обізнаності населення з високою 

вірогідністю може змінити негативне ставлення батьків до вакцинації дітей на позитивне. 

Ключові слова: громадське здоров’я, магістр громадського здоров’я, вакцинація, 

промоція вакцинопрофілактики, інфекційні захворювання, Національний календар щеплень, 

батьки.  

SUMMARY 

Prohnitska Julia. The role of the Master of Public Health in substantiating new approaches to the 

promotion of vaccine prevention of infectious diseases according to the calendar. Qualifying 

scientific work on the rights of the manuscript. Master's thesis for a master's degree in public health: 

229 "Public Health", branch of knowledge 22 "Health Care". MHEI "Zhytomyr Medical Institute" of 

the Zhytomyr Regional Council, Zhytomyr, 2021. 

Relevance of research. Infectious diseases remain one of the key problems of the modern 

world. The COVID-19 pandemic has once again demonstrated humanity's vulnerability to viral 

infections. Scientists and physicians are faced with the task of finding ways to counter the latter. It 

has reduced the levels of routine immunization around the world. 

According to WHO recommendations, coverage of preventive vaccinations should be more 

than 95%. However, this level has not been reached in Ukraine recently. The reasons for this are lack 

of funding, lack of vaccines, anti-vaccine campaigns and, as a consequence, a negative attitude 

towards vaccine prevention of the population. Quite often parents refuse to vaccinate their children 

according to the National Calendar. 

There is a real need to find new approaches to increase the level of the vaccinated population 

and change the negative attitude towards vaccination. Masters of Public Health play an important role 

in this process. 

The study of the role of the Master of Public Health in substantiating new approaches to the 

promotion of vaccine prevention of infectious diseases according to the calendar has not been the 

subject of research by scientists, which determines the relevance of the topic of our study. 

The aim of research – assessment of awareness and attitude of parents of Zhytomyr region 

to vaccination of children; substantiation of the need to develop new approaches to the promotion of 

vaccine prevention of infectious diseases in accordance with the calendar carried out by masters of 

public health. 

Methods of research. The following methods were used to achieve the goal and solve the 

tasks at different stages of research: bibliographic, medical and sociological, retrospective, statistical, 

systems analysis, comparison and generalization. 

The dynamics of vaccination coverage of the population of Zhytomyr region in accordance 

with the calendar was analyzed according to the Center for Public Health of the Ministry of Health 

of Ukraine according to the reporting form on the implementation of preventive vaccinations 

"UkrVak" for 2017-2020. 

The survey was conducted in 2020–2021 by an anonymous survey of 100 respondents of 

different age groups and marital status in Zhytomyr, Zhytomyr, Korosten and Ovruch districts of 

Zhytomyr region. 

Results. It was established that in 2017–2020 regional (Zhytomyr region) and all-Ukrainian 

indicators of vaccination coverage against ten infectious diseases (tuberculosis, viral hepatitis B, 
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diphtheria, pertussis, tetanus, poliomyelitis, hemophilic infection, measles, rubella, epidemic vapor) 

calendars correlate with each other with slight deviations in both downward and upward directions. 

There is a steady tendency to a gradual increase in the levels of vaccine prevention against 

hemophilic infection, tuberculosis, polio, pertussis, diphtheria, tetanus. 

It is determined that as a result of quarantine measures in 2020 there was a decrease in the 

levels of routine immunization against measles, mumps and rubella, diphtheria and tetanus. 

It was found that some parents are insufficiently aware of vaccine prevention issues. 26% of 

respondents do not know that vaccination is the only way to protect against infectious diseases; 24% 

– that Ukraine hasn’t got its own vaccine production facilities. 29% believe that the frequency of 

complications after vaccination is higher than after an infectious disease. 9% of respondents consider 

themselves incompetent in matters of vaccine prevention and 21% are undecided. 

It was found that 26% of respondents have a negative attitude towards vaccination. Most of 

these people are among parents aged 20 to 39 years. 27% do not carry out vaccine prevention of 

infectious diseases according to the calendar, 25% do it selectively. 14% of parents did not receive 

any vaccinations, 11% – only in the maternity hospital. The reasons for the negative attitude to 

vaccine prevention were called adverse reactions, distrust of vaccines, lack of need. 

Conclusions. The problem of vaccine prevention in Ukraine needs active promotion, 

including by masters (future specialists) of Public Health. Rational use of their professional potential 

can have a positive impact on the effectiveness of vaccination. Raising public awareness is highly 

likely to change parents' negative attitudes toward vaccinating their children to positive ones. 

Keywords: Public Health, Master of Public Health, Vaccination, Promotion of Vaccine 

Prevention, Infectious Diseases, National Vaccination Calendar, Parents. 

ВИСНОВКИ 

На підставі аналізу вітчизняних і міжнародних джерел наукової інформації встановлено, 

що проблема вакцинопрофілактики в Україні потребує активної промоції, зокрема і з боку 

магістрів (майбутніх фахівців) громадського здоров’я. Раціональне використання їх 

професійного потенціалу може зробити істотний вплив на ефективність організації 

вакцинопрофілактики відповідно до календаря профілактичних щеплень шляхом 

обґрунтування нових підходів. 

Вакцинопрофілактика (імунопрофілактика) є важливою складовою системи 

громадського здоров’я, що сьогодні перебуває в стадії формування в нашій державі, і потребує 

законодавчого закріплення (Проєкт Закону України «Про систему громадського здоров’я»). 

Система громадського здоров’я – це, по суті, основа профілактичної медицини.  

Водночас в Україні формується правове поле державної політики у сфері профілактики 

інфекційних захворювань. Ці питання регулюються Конституцією України, низкою Законів 

України, що стосуються сфери охорони здоров’я («Основи законодавства України про 

охорону здоров’я», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя 

населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб» та ін.), та наказів МОЗ України. 

Результати дослідження дали можливість оцінити проблему вакцинопрофілактики в 

Україні, виявити її актуальність для Житомирського регіону.  

Порівняльний аналіз засвідчив, що у цілому регіональні (Житомирська область) та 

загальноукраїнські показники охоплення щепленнями проти десяти інфекційних захворювань 

(туберкульозу, вірусного гепатиту В, дифтерії, кашлюку, правця, поліомієліту, гемофільної 

інфекції, кору, краснухи, епідемічного паротиту) відповідно до Національного календаря 

щеплень протягом 2017–2020 рр. корелюються між собою з незначними відхиленнями як у бік 

зменшення, так й у бік зростання. 

Виявлено, що наближення до рекомендованих ВООЗ 95 % охоплення щепленнями, що 

необхідні для досягнення популяційного імунітету, в 2017–2020 рр. спостерігалося лише 

проти кору, паротиту і краснухи. Проте цього виявилося не достатньо: у 2018–2019 рр. 

відбувся спалах захворюваності на корову інфекцію, який вдалося подолати завдяки 

додатковим заходам вакцинації. 
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Аналіз показників охоплення профілактичними щепленнями у 2017–2020 рр. в 

Житомирській області фіксує стійку тенденцію до поступового зростання рівнів 

вакцинопрофілактики таких інфекційних захворювань, як гемофільна інфекція, туберкульоз, 

поліомієліт, кашлюк, дифтерія, правець.  

Карантинні заходи 2020 р., пов’язані з пандемією COVID-19, спричинили зниження 

рівнів рутинної (планової) імунізації порівняно з попередніми роками. Знизився рівень 

профілактичних щеплень проти кору, паротиту і краснухи (КПК), проти дифтерії та правця 

(АДП). Це є потенційною загрозою епідеміологічному благополуччю в найближчі роки.  

Результати соціологічного опитування дозволяють стверджувати, що більшості 

респондентів характерний достатньо високий рівень обізнаності у питаннях 

вакцинопрофілактики інфекційних захворювань. Проте частина учасників анкетування є 

недостатньо обізнаними, що є однією з причин формування негативного ставлення до 

вакцинації.  

Отримані результати показали, що більше половини населення Житомирської області 

має позитивне ставлення до вакцинації і щеплює своїх дітей згідно календаря. Чверть 

опитаних, переважно вікової групи 20–39 років, через різні причини підтримує 

антивакцинаторську позицію. Показано, що основними причинами відмови від імунізації є 

страх перед можливим виникненням ускладнень та низький рівень поінформованості щодо 

вакцинопрофілактики. 

Статистичні рівні охоплення щепленнями проти інфекційних захворювань та обізнаності 

населення в питаннях вакцинопрофілактики виявилися індикаторами необхідності активізації 

промоції вакцинопрофілактики в нашій державі, важливу роль в обґрунтуванні та розробці 

нових підходів якої повинні відіграти магістри громадського здоров’я. 

Відповіддю на антивакцинаторські кампанії повинна бути активна робота з промоції 

імунопрофілактики. Її організація потребує комплексного підходу, який включає: 

- наявність висококваліфікованих кадрів; 

- ресурсне забезпечення; 

- взаємодію структур управління охорони здоров'я, центрів громадського здоров’я і 

закладів вищої медичної освіти у підготовці та підвищенні кваліфікації фахівців у сфері 

громадського здоров’я. 

Враховуючи результати аналізу рівнів охоплення щепленнями відповідно до календаря 

та результати дослідження обізнаності та ставлення батьків до вакцинопрофілактики, нами 

розроблено практичні рекомендації щодо пропаганди (промоції) вакцинопрофілактики 

керованих інфекцій серед різних цільових груп населення. 

Перелік публікацій здобувача за темою магістерської роботи: 

1. Богдан О. В., Прохніцька Ю. Роль магістра громадського здоров’я в обґрунтуванні 

нових підходів до пропаганди вакцинопрофілактики інфекційних захворювань відповідно до 

календаря профілактичних щеплень. Актуальні питання підготовки та наукової діяльності 

магістрів галузі знань «Охорона здоров’я»: матеріали І Міжвузівської науково-практичної 

конференції з міжнародною участю, Житомир–Ужгород, (24 листопада 2020 р.) / за ред. 

В. Й. Шатила. Житомир: ФОП Худяков О.В., 2020. С. 15–16. 
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пропаганди вакцино-профілактики інфекційних захворювань відповідно до календаря 
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АНОТАЦІЯ 

Різіна О. В. Роль медичних сестер у вчасній діагностиці та адекватного ведення пацієнтів з 

менінгококовою інфекцією. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Магістерська 

робота на здобуття освітнього ступеня магістра медсестринства за спеціальністю 223 

«Медсестринство», галузь 22 «Охорона здоров'я». КВНЗ «Житомирський медичний інститут» 

Житомирської обласної ради, Житомир, 2021. 

 Актуальність: Кожного року у світі реєструють близько 500 тис. випадків 

менінгококової інфекції, з яких приблизно 50 тис. завершуються смертю пацієнта. 

Захворювання, порівняно з іншими інфекціями має досить великий рівень летальності, в 

Україні це 11-17%.  Негативний прогноз захворювання корелює з пізньою діагностикою.  

Мета дослідження – вивчення діяльності медичних сестер у вчасній діагностиці та 

адекватного ведення пацієнтів з менінгококовою інфекцією. 

Для досягнення поставленої мети вирішувались такі завдання:  

 Провести аналіз вітчизняних та зарубіжних наукових джерел. 

 Розробити програму, етапи, методику дослідження. 

 Визначити складові мед-сестринського процесу по догляду і спостереженню за 

пацієнтами з менінгококовою інфекцією в умовах інфекційного відділення, за результатами 

анкетування. 

 Провести статистичну обробку результатів дослідження, сформулювати 

загальні висновки, розробити практичні рекомендації. 

Матеріали та методи дослідження: Для проведення дослідження була розроблена 

анкета з 13 питань, яка спрямована на виявлення необхідності наявності алгоритмів виконання 

сестринських маніпуляцій в інфекційному відділення.  

У дослідженні взяли участь 15 медичних сестер різних вікових груп. Їм було 

запропоновано відповісти на питання складеної анкети. Далі проводилася статистична 

обробка результатів, і на її основі проводився аналіз показників. 

З метою вивчення ставлення лікарів про якість роботи медичних сестер була розроблена 

анкета, в якій пропонувалося відповісти на цілий ряд питань, що стосуються сестринської 

діяльності. В анкетуванні взяли участь 10 лікарів і 2 фельдшера. 

Результати дослідження: У даній роботі були вивчені особливості догляду та роль 

медичної сестри у вчасній діагностиці та адекватного ведення пацієнтів з менінгококовою 

інфекцією. 

Менінгококова інфекція- це важке захворювання з високою смертністю, яке вимагає від 

лікаря та медичних сестер відділення невідкладної допомоги, вміння швидко поставити 

діагноз і почати адекватне лікування. 

Перебіг менінгіту і результат хвороби залежать: 

 Від своєчасної діагностики на до-госпітальному рівні і термінів госпіталізації до 

профільного стаціонару; 

 Низька якість до-госпітальної допомоги зумовлена недостатньою 

настороженістю лікарів первинної ланки; 

 Основним завданням в даний час є підвищення якості післядипломної 

підготовки медичних сестер, поліклінік, приймальних відділень непрофільних лікарень; 

Висновки: Підводячи підсумок виконаної роботи, можна зробити наступні висновки: 

1. Було проведено аналіз факторів ризику виникнення менінгококової інфекції. Виявлено 

загальні клінічні ознаки, вивчені сучасні методи діагностики та профілактики менінгококової 

інфекції. 

2. В ході роботи було проведено аналіз сестринської діяльності по догляду за пацієнтами 

з менінгококовою інфекцією. Медична допомога пацієнтам включає: профілактику, 

діагностику захворювання, лікування і реабілітацію пацієнтів даного профілю з 

використанням сучасних спеціальних методів і складних, в тому числі унікальних, медичних 

технологій. 
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3. Проаналізовано діяльність медичної сестри, виявлено особливості сестринського 

догляду медичною сестрою за пацієнтами з менінгококовою інфекцією.  

4. Проведено анкетування медичних сестер інфекційного відділення з метою виявленню 

професійної компетентності та рівня надання послуг для роботи медичних сестер та 

алгоритмів маніпуляцій. Більшість опитаних медичних сестер (80%) виконують на своїх 

робочих місцях різні види діяльності, що свідчить про необхідність знання великої кількості 

алгоритмів сестринських маніпуляцій. 

Але, судячи з результатів дослідження, робочі місця медичних сестер, в тому числі 

процедурний кабінет практично не оснащені алгоритмами маніпуляцій, або оснащені досить 

слабо. 

5. Проведено анкетування лікарів з метою вивчення ставлення лікарів про якість роботи 

медичних сестер. Більша частина лікарів в цілому задоволена роботою медичних сестер. 

Однак роль і функції медичних сестер в лікувальному процесі потребують переосмислення і 

переробці, зокрема, слід переглянути навантаження медичних сестер. 

6. Проведено обробку статистичних даних з захворюваності та смертності на 

менінгококову інфекцію по Житомирській області та країні. Вона має майже однакове 

зниження показників захворюваності та смертності, на 2020 показник захворюваності по 

області складає 0,83 на 100 тис населення (по країні 0,32 на 100 тис населення) проти на 2010 

складає 3,06 на 100 тис населення (1,19 на 100 тис населення) відповідно. 

На 2020 показник смертності по області складає 0,16 на 100 тис населення (по країні 0,07 

на 100 тис населення) проти на 2010 складає 1,24 на 100 тис населення (0,17 на 100 тис 

населення) відповідно. 

По смертності на 100 тис населення Житомирська область зменшилася в 2020 р до 

показника 2010р по країні. 

Ключові слова: Менінгококова інфекція, меіннгіт, медична сестра, захворюваність, 

діагностика, летальність, алгоритми, маніпуляції. 

ABSTRACT 

Rizina O. V. “The role of nurses in timely diagnosis and adequate case management of patients with 

meningococcal infection.” Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. Master's 

research paper for an educational degree of Master of Nursing in specialty 223 "Nursing", branch 22 

"Health Care". KVNZ "Zhytomyr Medical Institute" of the Zhytomyr Regional Council, Zhytomyr, 

2021. 

The relevance of the research: every year, about 500 thousand cases of meningococcal 

infection are registered in the world, and about 50 thousand of them end in death. The disease, 

compared to other infections, has a fairly high mortality rate, in Ukraine it’s around 11-17%. The 

negative prognosis of the disease is affected by late diagnosis. 

This work aims to investigate the role of activities of nurses in the prompt diagnosis and 

adequate supervision of patients with meningococcal infection. 

The objectives of the study are as follows:  

• to analyze domestic and foreign scientific sources. 

• to develop a program, stages and research methodology. 

• to identify the components of the nursing care and surveillance process of patients with 

meningococcal infection in the conditions of an infectious disease section, on the basis of the results 

of questionnaires. 

 • to statistically process the results of the study, formulate conclusions and make practical 

recommendations. 

Materials and methods of the research: A 13-question questionnaire was developed for the 

study to identify the need for nursing manipulation algorithms in the infectious department. 

The study involved 15 nurses of different age groups. They were asked to answer the survey form. 

This was followed by statistical processing of the results and analysis of the indicators. 
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In order to examine doctors' attitudes towards the quality of nurses' work and to ask a number 

of questions on nursing special survey was developed. Ten doctors and two paramedics took part in 

the questionnaire. 

The results of the study: In this work, the characteristics of care and the role of the nurse in 

timely diagnosis and adequate case management of patients with meningococcal infection were 

studied. 

Meningococcal infection is a severe disease with a high mortality rate that requires a doctor and 

nurses in the emergency department to be able to quickly diagnose and begin adequate treatment. 

The course of meningitis and the outcome of the disease depend on: 

• early diagnosis at the pre-hospital level and terms of hospitalization to the profile hospital; 

• the poor quality of pre-hospital care caused by lack of alertness primary care doctors; 

• the main task at present is to improve the quality of postgraduate training of nurses, clinics 

and reception departments of non-core hospitals. 

The conclusions of the research: Summing up the work accomplished, the following 

conclusions can be drawn: 

1. Risk factors for meningococcal infection were analyzed. General clinical signs have been 

identified and modern methods of diagnosis and prevention of meningococcal infection have been 

studied. 

2. In the course of the work, an analysis of nursing activities in the care of patients with 

meningococcal infection was performed. Medical care for patients includes: prevention, diagnosis, 

treatment and rehabilitation of patients of the given profile using modern special methods and 

complex, including unique, medical technologies. 

3. The activity of the nurse has been analyzed, and the peculiarities of nursing care of patients 

with meningococcal infection have been revealed. 

4. A survey was conducted among nurses in the infection unit to identify the professional 

competence and service level of nurses and manipulation algorithms. The majority of nurses surveyed 

(80%) carry out various activities at their workplaces, which indicates the need to know a large 

number of algorithms for nursing manipulation. 

But according to the results of the study, the workplaces of nurses, including the treatment room 

are practically not equipped with manipulation algorithms, or are equipped rather poorly. 

5. A survey of doctors was conducted to examine the attitude of doctors on the quality of 

nurses' work. Most doctors are generally satisfied with the work of nurses. However, the role and 

functions of nurses in the treatment process need to be rethought and redesigned, in particular, they 

should review the workload of nurses. 

6. Statistics on morbidity and mortality from meningococcal infection have been processed 

in Zhytomyr region and country. The decline in morbidity and mortality rates is almost equal, in 2020 

the incidence rate in the region is 0.83 per 100 thousand of the population (0.32 per 100 thousand of 

the population in the country) against in 2010 is 3.06 per 100 thousand of the population per 100 

thousand of the population), accordingly. 

For 2020, the regional mortality rate is 0.16 per 100 thousand of the population (in the country 

0.07 per 100 thousand of the population) against 2010 is 1.24 per 100 thousand of the population 

(0.17 per 100 thousand of the population), respectively. 

The mortality rate per 100 thousand of the population of Zhytomyr region decreased in 2020 to 

the rate of 2010 for the country as a whole. 

Keywords: Meningococcal infection, meningitis, nurse, morbidity, diagnosis, mortality, 

algorithms, manipulations. 

 

ВИСНОВКИ 

У даній роботі були вивчені особливості догляду та роль медичної сестри у вчасній 

діагностиці та адекватного ведення пацієнтів з менінгококовою інфекцією. 
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Менінгококова інфекція- це важке захворювання з високою смертністю, яке вимагає від 

лікаря та медичних сестер відділення невідкладної допомоги, вміння швидко поставити 

діагноз і почати адекватне лікування. 

Перебіг менінгіту і результат хвороби залежать: 

 Від своєчасної діагностики на до-госпітальному рівні і термінів госпіталізації до 

профільного стаціонару; 

 Низька якість до-госпітальної допомоги зумовлена недостатньою 

настороженістю лікарів первинної ланки; 

 Основним завданням в даний час є підвищення якості післядипломної 

підготовки медичних сестер, поліклінік, приймальних відділень непрофільних лікарень; 

Підводячи підсумок виконаної роботи, можна зробити наступні висновки: 

1. Було проведено аналіз факторів ризику виникнення менінгококової інфекції. Виявлено 

загальні клінічні ознаки, вивчені сучасні методи діагностики та профілактики менінгококової 

інфекції. 

2. В ході роботи було проведено аналіз сестринської діяльності по догляду за пацієнтами 

з менінгококовою інфекцією. Медична допомога пацієнтам включає: профілактику, 

діагностику захворювання, лікування і реабілітацію пацієнтів даного профілю з 

використанням сучасних спеціальних методів і складних, в тому числі унікальних, медичних 

технологій. 

3. Проаналізовано діяльність медичної сестри, виявлено особливості сестринського 

догляду медичною сестрою за пацієнтами з менінгококовою інфекцією.  

4. Проведено анкетування медичних сестер інфекційного відділення з метою виявленню 

професійної компетентності та рівня надання послуг для роботи медичних сестер та 

алгоритмів маніпуляцій. Більшість опитаних медичних сестер (80%) виконують на своїх 

робочих місцях різні види діяльності, що свідчить про необхідність знання великої кількості 

алгоритмів сестринських маніпуляцій. 

Але, судячи з результатів дослідження, робочі місця медичних сестер, в тому числі 

процедурний кабінет практично не оснащені алгоритмами маніпуляцій, або оснащені досить 

слабо. 

5. Проведено анкетування лікарів з метою вивчення ставлення лікарів про якість роботи 

медичних сестер. Більша частина лікарів в цілому задоволена роботою медичних сестер. 

Однак роль і функції медичних сестер в лікувальному процесі потребують переосмислення і 

переробці, зокрема, слід переглянути навантаження медичних сестер. 

6. Проведено обробку статистичних даних з захворюваності та смертності на 

менінгококову інфекцію по Житомирській області та країні. Вона має майже однакове 

зниження показників захворюваності та смертності, на 2020 показник захворюваності по 

області складає 0,83 на 100 тис населення (по країні 0,32 на 100 тис населення) проти на 2010 

складає 3,06 на 100 тис населення (1,19 на 100 тис населення) відповідно. 

На 2020 показник смертності по області складає 0,16 на 100 тис населення (по країні 0,07 

на 100 тис населення) проти на 2010 складає 1,24 на 100 тис населення (0,17 на 100 тис 

населення) відповідно. 

По смертності на 100 тис населення Житомирська область зменшилася в 2020 р до 

показника 2010р по країні. 

В ході дослідження були використані статистичний і бібліографічний методи. Проведено 

аналіз літературних джерел за темою дослідження, яке показало актуальність теми та можливі 

шляхи вирішення проблем по догляду та ролі медичної сестри у вчасній діагностиці та 

адекватного ведення пацієнтів з менінгококовою інфекцією. 

Апробація результатів дослідження. 

Основні результати дослідження доповідалися та обговорювалися на науково-

практичних та науково-теоретичних конференціях зокрема на Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Вища освіта в мед-сестринстві: проблеми і перспективи» - Житомир, 

2020. 
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АНОТАЦІЯ 

Стадник М.В. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Магістерська робота на 

здобуття освітнього ступеня магістра громадського здоров’я за спеціальністю: 229 

«Громадське здоров’я», галузь 22 «Охорона здоров’я». Житомирський медичний інститут 

Житомирської обласної ради. Житомир, 2021. 

Актуальність дослідження. В умовах пандемії коронавірусу в Україні одним із 

найважливіших завдань лікувально-профілактичних закладів є забезпечення захисту пацієнтів 

і медичного персоналу від поширюваної вірусної інфекції. В означеному контексті особливого 

значення набуває організація в лікарнях інфекційного контролю як комплексу організаційних, 

профілактичних і протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання виникнення, 

поширення і зниження захворюваності на COVID-19.  

У сучасних реаліях зростає необхідність в ретельному дотриманні регламентованих 

правил, які забезпечують інфекційну безпеку при наданні усіх видів медичної допомоги, 

оскільки тільки максимально відповідальний підхід до профілактики поширення вірусу, а 

також загальні зусилля, докладені кожним медичним працівником, дозволять створити міцний 

бар'єр проти коронавірусної інфекції. 

Мета дослідження: вивчити особливості організації інфекційного контролю 

коронавірусної інфекції (COVID-19) у КНП «Обласна клінічна лікарня 

ім. О. Ф. Гербачевського» Житомирської обласної ради та розробити практичні рекомендації 

з її вдосконалення. 

Методи дослідження:  

1. Бібліосемантичний – застосовувався для вивчення існуючих перспективних підходів 

щодо організації інфекційного контролю за коронавірусною інфекцією у закладах охорони 

здоров'я. 

2. Медико-соціологічний – використовувався для оцінки рівня обізнаності медичних 

працівників та пацієнтів КНП «Обласна клінічна лікарня ім. О. Ф. Гербачевського» 

Житомирської обласної ради щодо етапів та рівнів інфекційного контролю коронавірусної 

інфекції, організації роботи закладу в умовах пандемії. 

3. Статистичний – застосовувався для аналізу результатів медико-соціологічного 

дослідження. 

4. Методи системного аналізу та описового моделювання – використовувалися для 

обґрунтування необхідності організації роботи закладів охорони здоров'я в умовах поширення 

коронавірусної інфекції з урахуванням усіх норм та вимог щодо інфекційного контролю. 

Результати: Проведено аналітичний огляд міжнародних та вітчизняних джерел 

наукової інформації з даної проблеми. Розроблено програму та методологічний 

інструментарій  проведення наукового дослідження. 

Здійснено оцінку ефективності організації інфекційного контролю коронавірусної 

інфекції (COVID-19) у КНП «Обласна клінічна лікарня ім. О. Ф. Гербачевського» 

Житомирської обласної ради. 

Сформульовано практичні рекомендації щодо вдосконалення інфекційного контролю в 

означеному лікувально-профілактичному закладі. 

Висновки: На основі аналізу наукової літератури встановлено, що коронавірусна 

хвороба (COVID-19) є особливо-небезпечним інфекційним захворюванням, яке  передається 

повітряно-крапельним, контактно-побутовим шляхами та під час лабораторних досліджень 

біологічних рідин людини. 

Дані клінічної практики доводять, що COVID-19 може викликати у пацієнтів 

респіраторні порушення, гостру респіраторну вірусну інфекцію легкого перебігу, пневмонію 

без дихальної недостатності та з обмеженою дихальною недостатністю, гострий 

респіраторний дистрес-синдром, поліорганну недостатність, сепсис, інфекційно-токсичний 

шок та ін.  

До ускладнень і віддалених наслідків коронавірусної хвороби належать: легеневий 

фіброз, вірусний міокардит, хронічна серцева недостатність, ураження печінки, 
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псевдомембранозний коліт, аносмія, запалення нервових закінчень, ослаблення імунітету та 

ін. Особливо вразливими до означених ускладнень є пацієнти з хронічними хворобами. 

За даними міжнародних і вітчизняних лабораторних обстежень, понад 60% медичних 

працівників мають сформовані антитіла IgG. Доведено, що в більшості випадків зараження 

медичних працівників на COVID-19 відбулося у закладах охорони здоров'я під час їхніх 

контактів із пацієнтами. Тому проблема організації інфекційного контролю в означених 

закладах є актуальною і понад важливою. 

Інфекційний контроль як комплекс організаційних, профілактичних і протиепідемічних 

заходів спрямований на попередження виникнення і поширення інфекційних захворювань в 

стаціонарі. До основних компонентів інфекційного контролю ВООЗ відносить: програми й 

посібники з інфекційного контролю, навчання та тренінги, епіднагляд за інфекціями, 

пов’язаними з наданням медичної допомоги, мультимодальні стратегії, моніторинг, аудит, 

зворотній зв’язок, навантаження та укомплектування персоналом, зайнятість ліжок, 

середовище, матеріали й обладнання. 

Для забезпечення інфекційного контролю коронавірусної інфекції в  КНП «Обласна 

клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського» Житомирської обласної ради створено комітет з 

профілактики інфекцій та інфекційного контролю.   

Проведене нами опитування медичних працівників і пацієнтів лікарні стосовно 

ефективності організації інфекційного контролю в означеному закладі засвідчило, що: всі 

опитані медичні працівники мають доступ до основних засобів індивідуального захисту у 

щоденній роботі – масок (100%), рукавиць нестерильних (98%), шапочок (95%), бахіл, 

захисних халатів (70%); засоби спеціального захисту, необхідні для надання медичної 

допомоги пацієнтам із підозрою або встановленим діагнозом на коронавірусну хворобу, 

стають доступними до вжитку для 95-100% респондентів, виключення становлять лише 

респіратори (71%). 89,0% медичних працівників не обмежені у кількості засобів 

індивідуального захисту на одного співробітника на робочу зміну. 91,3% пацієнтів мають 

вільний доступ до антисептичних засобів у їхньому відділенні.  

В закладі систематично проводяться навчальні заняття з правил використання й 

утилізації засобів індивідуального захисту при роботі із пацієнтами хворими/підозрою на 

COVID-19 (99,0%), працює лікар-епідеміолог; використовуються різноманітні методи 

інформування як пацієнтів, так і медпрацівників щодо профілактики COVID-19; якісно 

організовано процес відвідування пацієнтів їх родичами, контактування між пацієнтами та 

медпрацівниками; частіше, ніж зазвичай, проводиться вологе прибирання приміщень та 

робочих поверхонь з використанням спеціальних деззасобів. 

Під час дослідження також з’ясувалося, що не всі опитані медичні працівники 

ознайомлені з програмою профілактики інфекцій та інфекційного контролю закладу (91,0%), 

з них мають високий і достатній рівень знань – 81,0%. Робоче навантаження та 

укомплектованість персоналом не відповідає нормативам – 58,0%. 25,0% пацієнтів не 

забезпечені дозаторами із антисептичним засобом безпосередньо в їх палаті. Таким чином, 

організація інфекційного контролю коронавірусної інфекції в КНП «Обласна клінічна лікарня 

ім. О.Ф. Гербачевського» Житомирської обласної ради потребує вдосконалення.  

Практичні рекомендації: 

1. Розробити та впровадити у КНП «Обласна клінічна лікарня 

ім. О. Ф. Гербачевського» Житомирської обласної ради надійну систему вакцинації медичних 

працівників із дотриманням санітарно-гігієнічних вимог.  

2. Розробити навчальні посібники та вдосконалити систему навчання і тренінгів із 

організації інфекційного контролю для медичних працівників шляхом переведення даних 

заходів у дистанційний формат та залученням фахівців із профільних закладів або 

компетентних громадських організацій. 

3. Створити окреме приймальне відділення для хворих з підозрою на COVID-19 та 

забезпечити посилений режим його роботи з розділення «потоків» пацієнтів у межах лікарні, 

її корпусів та, безпосередньо, структурних підрозділів.  
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4. Забезпечити регулярні поставки засобів індивідуального захисту, медичного 

обладнання, майна, лікарських засобів та їх ефективне використання у відділеннях.  

5. Виділити транспорт для персоналу лікарні або організувати можливість спецпідвозу 

співробітників, які проживають поза межами міста, що знизить ризик зараження на COVID-19  

у громадському транспорті.   

6. Забезпечити транспортування хворих на коронавірусну інфекцію як у межах закладу, 

так і в інші заклади, за потреби, з використанням транспортувального ізолюючого боксу. В 

разі його відсутності транспортування здійснювати за умов організації так званого 

«інфекційного коридору» персоналом, який навчений вимогам дотримання протиепідемічного 

режиму. 

7. Привести робоче навантаження та укомплектованість медичним персоналом 

відділень закладу до визначених нормативів. 

8. Створити та упровадити ефективну систему моніторингу за організацією 

інфекційного контролю в лікарні.  

Ключові слова: коронавірусна інфекція (COVID-19), інфекційний контроль, КНП 

«Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського» Житомирської обласної ради. 

ANNOTATION 

Stadnyk M. V. Organization of infection control for coronavirus infection (COVID-19) in CNE 

«Regional Clinical Hospital named after O.F. Herbachevsky» of Zhytomyr Regional Council. 

Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. Thesis for the Master's degree in the 

specialty: 229 "Public Health", branch 22 "Health Care". Zhytomyr Medical Institute of Zhytomyr 

Regional Council. Zhytomyr, 2021. 

Relevance of the study: In the circumstances of the coronavirus pandemic in Ukraine, one of 

the most important challenges of medical and treatment-and-prophylactic institutions is to protect 

patients and medical staff from the spreading viral infection. In this context, the organisation of 

infection control in hospitals as a set of organisational, treatment-and-prophylactic and anti-epidemic 

measures aimed at preventing the emergence, spread and reduction of COVID-19 morbidity is of 

particular importance. 

In present-day realities, there is an increasing need for careful adherence to regulated 

guidelines that ensure infection safety in all types of health care, since only the most responsible 

approach to preventing the spread of the virus, as well as the overall effort made by each healthcare 

worker, will create a solid barrier against coronavirus infection. 

The purpose of the study: to study the peculiarities of organization of infection control of 

coronavirus infection (COVID-19) in CNE «Regional Clinical Hospital named after O.F. 

Herbachevsky» of Zhytomyr Regional Council and to develop practical recommendations for its 

improvement. 

Research methods:  

1. Bibliosemantic - used to explore existing perspective approaches to organising infection 

control for coronavirus infection in health-care institutions. 

2. Medico-sociological - used to assess the level of awareness of medical staff and patients of 

CNE «Regional Clinical Hospital named after O.F. Herbachevsky» of Zhytomyr Regional Council 

regarding the stages and levels of infection control of COVID-19, organization of the institution in 

conditions of the pandemic. 

3. Statistical - used to analyse the results of medical and sociological research. 

4. Methods of system analysis and descriptive modelling were used to substantiate the need 

for organizing the work of health care institutions in conditions of coronavirus infection spread, taking 

into account all norms and requirements of infection control. 

Results: An analytical review of international and Ukrainian sources of scientific information 

on the issue was carried out. A programme and methodological tools for research were developed. 

The effectiveness of organization of infection control of coronavirus infection (COVID-19) 

in CNE «Regional Clinical Hospital named after O.F. Herbachevsky» of Zhytomyr Regional Council 

has been evaluated.  
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Practical recommendations are formulated to improve infection control in a particular 

treatment-and-prophylactic medical institution. 

Conclusions: Based on an analysis of the scientific literature, it has been established that 

coronavirus disease (COVID-19) is a particularly dangerous infectious illness, which is transmitted 

by airborne, contact routes and during laboratory examination of human biological fluids. 

Clinical evidence proves that COVID-19 can cause respiratory disorders, acute respiratory 

viral infection of mild course, pneumonia without and with limited respiratory insufficiency, acute 

respiratory distress syndrome, poliorgan failure, sepsis, infectious-toxic shock, etc. 

Complications and long-term effects of coronavirus include pulmonary fibrosis, viral 

myocarditis, chronic heart failure, liver damage, pseudomembranous colitis, anosmia, inflammation 

of nerve endings, immune impairment, etc. Patients with chronic diseases are particularly vulnerable 

to these complications. 

According to both international and national laboratory surveys, more than 60% of health-

care workers have formed IgG antibodies. It has been proved that in the majority of cases, infection 

of healthcare workers with COVID-19 has occurred in healthcare facilities during their contact with 

patients. Therefore, the problem of organising infection control in these places is urgent and more 

important. 

Infection control as a set of organizational, preventive and anti-epidemic measures aims at 

averting the occurrence and spread of infectious diseases in hospitals. The World Health Organization 

refers to the main components of infection control such as: infection control programmes and 

manuals, education and training, surveillance of healthcare-associated infections, multimodal 

strategies, monitoring, auditing, feedback, loads and staffing, bed occupancy, environment, materials 

and equipment. 

An Infection Prevention and Infection Control Committee has been established to ensure 

infection control of coronavirus infection at the CNE «Regional Clinical Hospital named after O.F. 

Herbachevsky» of  Zhytomyr Regional Council. 

Our survey of healthcare staff and patients at the hospital regarding the effectiveness of 

infection control at the facility showed that all questioned medical workers have access to basic means 

of personal protection in their daily work - masks (100%), non-sterile gloves (98%), caps (95%), shoe 

covers, protective gowns (70%); special protective equipment necessary to provide medical care to 

patients with suspected or established diagnosis of coronavirus disease is available for 95-100% of 

respondents, the only exception being respirators (71%). 89.0% of health workers are not restricted 

in the number of personal protective equipment per employee per work shift. 91.3% of patients have 

easy access to antiseptics in their ward. 

The institution systematically conducts training sessions on the use and utilisation of personal 

protective equipment when dealing with COVID-19 patients/suspected patients (99.0%) The hospital 

employs an epidemiologist; uses a variety of methods to inform both patients and health workers on 

COVID-19 prevention; quality organisation of family visits and contact between patients and health 

workers; damp cleaning of rooms and work surfaces with special cleaning techniques is more frequent 

than usual. 

The survey also revealed that not all of the interviewed health care workers are familiar with 

the institution's infection prevention and infection control programme (91.0%), of which 81.0% have 

a high and sufficient level of knowledge. Workload and staffing levels do not meet standards - 58.0%. 

25.0% of patients are not provided with antiseptic dispensers directly in their wards. Thus, the 

organization of infection control of coronavirus infection in CNE «Regional Clinical Hospital named 

after O.F. Herbachevsky» of  Zhytomyr Regional Council needs to be improved. 

Practical recommendations: 

1. To develop and implement a reliable system of vaccination for health care workers in 

accordance with sanitary and hygienic requirements at CNE «Regional Clinical Hospital named after 

O.F. Herbachevsky» of  Zhytomyr Regional Council. 
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2. To develop training manuals and improve the system of education and training on 

organizing infection control for medical personnel by transferring these activities to a remote format 

and involving experts from specialized institutions or competent public organizations. 

3. To establish a separate emergency room for patients with suspected COVID-19 infection 

and ensure that it has a strong separation of patient 'streams' within the hospital, its buildings and, 

directly, its structural subdivisions.  

4 To ensure regular supplies of personal protective equipment, medical equipment, supplies, 

medicines and their effective use in the wards.  

5. To allocate transport for hospital staff or arrange for special transport for those who reside 

outside the city, thus reducing the risk of COVID-19 infection in public transport.   

6. To provide transportation of patients with coronavirus infection both within the institution 

and to other facilities, if necessary using a transport isolation box. If not available, transport should 

be carried out in what is known as an "infectious corridor" by staff who are trained to comply with 

the anti-epidemic regime. 

7. To bring the workload and medical staffing levels of the institution's wards up to the defined 

standards. 

8. To establish and implement an effective monitoring system for infection control in the 

hospital. 

Keywords: coronavirus infection (COVID-19), infection control, CNE «Regional Clinical 

Hospital named after O.F. Herbachevsky» of Zhytomyr Regional Council. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Стецюк Л.В. Удосконалення сестринської медичної допомоги учасникам бойових дій в 

умовах військового госпіталю. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Магістерська робота на здобуття освітнього ступеня магістра медсестринства за спеціальністю 

223 «Медсестринство», галузь 22 «Охорона здоров’я». Житомирський медичний інститут  

Житомирської обласної ради, Житомир,2021. 

Актуальність теми. З початком бойових дій на Сході України перед цивільною і 

військовою медициною постали масштабні проблеми, пов’язані з організацією медичного 

забезпечення як військовослужбовців так і цивільного населення держави.  

Мета дослідження – вивчення удосконалення організації діяльності медичних сестер в 

процесі надання медичної допомоги учасникам бойових дій, в умовах військового госпіталю. 

За результатами проведенного нами дослідження встановлено, що питома вага 

військовослужбовців з ознаками посттравматичного стресового розладу складає у 39,1% (43 

пацієнта). 

За результатами дослідження встановлено, що найбільш оптимальною є 

функціонально-організаційна модель реабілітації військовослужбовців, що проводиться 

впродовж трьох етапів: І етап – стаціонарний (госпітальний) етап реабілітації; ІІ етап – 

санаторно-курортний етап реабілітації; ІІІ етап – амбулаторний етап реабілітації. 

Проведене нами комплексне дослідження щодо матеріально-технічних ресурсів 

санаторно-лікувальних закладів Західного регіону стало підґрунтям для встановлення 

переліку медичних закладів різних форм власності та підпорядкування на базі яких можна 

надавати реабілітаційні послуги учасникам бойових дій. Основним структурно-

функціональним елементом амбулаторно поліклінічного етапу реабілітації є відділення 

реабілітації. В його структуру входять: кабінет медико-соціальної реабілітації, кабінет 

психологічної реабілітації або кабінет соціальної адаптації та психологічної корекції, денний 

стаціонар. 

Актуальність теми. З початком бойових дій на Сході України перед цивільною і 

військовою медициною постали масштабні проблеми, пов’язані з організацією медичного 

забезпечення як військовослужбовців так і цивільного населення держави.  

Концепція розвитку сектору безпеки і оборони України, зокрема, визначає пріоритети 

розвитку системи медичного забезпечення, а саме: розвиток польової медицини; 

удосконалення системи підготовки та перепідготовки військово-медичних кадрів; 

психологічну підтримку військовослужбовців; координацію цивільної та військової систем 

охорони здоров’я; удосконалення системи управління медичною службою, її функціональної 

та організаційної структури; поглиблення міжнародного військово-медичного 

співробітництва [Error! Reference source not found.]. 
Стратегічним оборонним бюлетенем України визначено оперативну ціль для розвитку 

системи військової охорони здоров’я – це побудова системи медичного забезпечення, здатної 

до надання належної медичної підтримки силам оборони при виконанні будь-яких завдань. 

Упровадження у діяльність військово-медичних служб сучасних технологій надання медичної 

допомоги, лікування поранених, медичного інформаційного забезпечення відповідно до 

стандартів медичної допомоги, клінічних протоколів та інших галузевих стандартів в сфері 

охорони здоров’я, актуальних наукових досягнень [Error! Reference source not found.]. 
Медичне забезпечення є окремим видом забезпечення Збройних Сил України (ЗС 

України) і являє собою систему заходів щодо збереження та зміцнення здоров’я особового 

складу, запобігання виникненню і розповсюдженню хвороб, надання медичної допомоги 

військовослужбовцям, лікування і відновлення їх працездатності та боєздатності після 

поранень, захворювань і травм. Воно включає організаційні, лікувально-евакуаційні, 

санітарно-гігієнічні та протиепідемічні заходи, медичне постачання, підготовку військово-

медичних кадрів і наукове вирішення проблем військової медицини. 
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Психічна дезадаптація є надзвичайно актуальною проблемою, оскільки посідає перше 

місце серед усіх розладів психічної сфери у військовослужбовців, які брали участь у бойових 

діях. Це, зокрема, бойова психічна травма (БПТ), кумулятивний стрес, активізація 

попереднього травматичного досвіду, гостра реакція на стрес (ГРС), тривожні розлади, 

розлади адаптації, посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), патологічні зміни особистості 

внаслідок БПТ, загострення соматичної патології, психосоматичні розлади.  

Результати теоретичних і клінічних досліджень останнього десятиріччя дали можливість 

найбільш чітко визначити основні принципи медичної реабілітації хворих і поранених у 

збройних конфліктах: єдність етіопатогенетичної і симптоматичної терапії 

(односпрямованість етапів медичної реабілітації); індивідуальність конкретних програм 

медичної реабілітації; курсове проведення реабілітаційних заходів на різних етапах; 

послідовність використання лікувальних режимів, що збільшуються за інтенсивністю на 

кожному з етапів медичної реабілітації; оптимальне поєднання лікувальних фізичних 

чинників і фармакологічних препаратів; динамічне проведення етапів медичної реабілітації, 

що відбуваються на різних місцях залежно від патології; комплексне використання різних 

засобів і методів у програмах медичної реабілітації [42]. 

Ефективний розвиток системи охорони здоров'я в значній мірі залежить від стану 

професійного рівня і якості підготовки, раціонального розміщення і використання 

медсестринського персоналу як найоб'ємнішої складової кадрового ресурсу охорони здоров'я. 

Провідним показником якості медичної допомоги в госпіталі визначено думку пацієнта, 

як єдиного споживача наданої йому медичної допомоги, і умов, в яких він цю допомогу 

отримує.  

Підготовка медичних сестер госпіталю повинна бути спрямована на формування 

фахівців з критичним мисленням, здатних аналізувати проблеми пацієнтів, приймати 

професійні рішення, забезпечити турботу, захист і допомогу хворим. Професійна компетенція 

медичних сестер нерозривно пов'язана з теоретичними знаннями і практичними навичками, 

які відображають специфіку роботи даної клініки. Основний ефект застосування сучасних 

сестринських технологій полягає, перш за все, в скороченні витрат робочого часу на допоміжні 

види діяльності, що забезпечує підвищення продуктивності праці і якості медичної допомоги. 

При сучасній організації медичної допомоги повинні бути використані всі етапи 

сестринського процесу: збір інформації про пацієнта; визначення його проблем; планування 

сестринського догляду; виконання і оцінка. Це дозволить професійно організувати 

сестринський догляд і оцінити ефективність роботи медичного персоналу.  

Дуже показові сучасні вимоги до відповідальності середнього медичного персоналу: 

особиста відповідальність за здійснення практичних втручань і за постійне підвищення 

кваліфікації; виконання роботи на найвищому в даній ситуації рівні; виваженість рішень про 

особисту компетенцію при виконанні або наданні доручення [6]. 

Від того, наскільки уважно медична сестра ставиться до пацієнта, як налагоджується 

перший контакт між ними, в значній мірі залежить психологічний настрій пацієнта, а також 

поліпшення його фізичного стану. Кожна людина - це унікальна особистість. І медична сестра 

не повинна це забувати. 

Медична служба ЗС України отримала неоціненний досвід організації медичного 

забезпечення не тільки військовослужбовців, але і цивільного населення, що знайшло 

відображення у значній кількості наукових праць: В. О. Жаховського з співавт. [3], М. І. 

Бадюка [4], О. Ю. Булах [7, 8], І. М. Гайди з співавт. [14], А. М. Галушки з співавт. [18, 41], В. 

Я. Білого з співавт. [19], В. О. Жаховського [20, 21], П. М. Клименко [26], А. В. Верби з співавт. 

[28, 29], В. О. Жаховського з співавт. [34, 35], Я. Радиш [48], О. В. Сайко [43]. 

Вплив бойових дій на організм військових та сформовані медичні проблеми 

досліджують: С. І. Ткачук [9], А. Д. Замковий [22], Я. Л. Заруцький [23], А. Ю. Кіх [25], С. О. 

Гур'єв [39], С. Н. Русанов [40], О. В. Сайко [41], Y. Auxеmеry [49]. 

Питання організації та удосконалення сестринської медичної допомоги учасникам 

бойових дій вивчають дослідники: Т. С. Аверкина [1], Е. Е. Богданова [5], М. В. Волочаева 
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[11], О. М. Волянський [12], О. Д. Воробьева [13], А. В. Кабанцова [24], О. Маленко [32], Л. С. 

Білик з співавт. [36], О. П. Голева [40], В. В. Сиволап з співавт. [42], М. В. Шинкарчук [39], Е. 

Ю. Шкилева [38]. 

Мета дослідження – вивчення удосконалення організації діяльності медичних сестер в 

процесі надання медичної допомоги учасникам бойових дій, в умовах військового госпіталю. 

Для досягнення поставленої мети вирішувались такі завдання:  

1.Провести аналіз вітчизняних та зарубіжних наукових джерел. 

2.Проаналізувати діяльність медичних сестер в умовах військового госпіталю, за результатами 

анкетування. Виявити специфічні параметри задоволеності пацієнта медичною допомогою, як 

основного споживача результатів діяльності персоналу госпіталю, та шляхи удосконалення. 

3 Визначити складові медсестринського процесу по догляду і спостереженню за хворими в 

умовах військового госпіталю.  

4.Провести статистичну обробку результатів дослідження, сформулювати загальні висновки, 

розробити практичні рекомендації. 

Об’єкт дослідження: організація сестринської медичної допомоги учасникам бойових 

дій в умовах військового госпіталю. 

Предмет дослідження: стандарти медичного процесу, медико-соціальні характеристики 

медичного персоналу, та пацієнтів учасників бойових дій. 

Методи дослідження: 

4. бібліосемантичний – для вивчення вітчизняного та світового досвіду організації 

медичного забезпечення учасників бойових дій, організації та удосконалення сестринської 

медичної допомоги; 

5. медико-соціологічний – для дослідження професійної компетентності та рівня 

надання послуг сестрами медичними в умовах військового госпіталю; 

6. медико-статистичний – для статистичної обробки отриманих результатів 

медико-соціологічного дослідження серед медичних сестер і пацієнтів, визначення їх 

статистичної достовірності. 

Робота виконана на кафедрі «Сестринська справа» Житомирського медичного інституту 

Житомирської обласної ради. Усі дослідження виконані з дотриманням основних положень 

GCP  (1996 р.), Конвенції Ради Європи про права людини та біомедицину (від 4 квітня 1997 

р.) та Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації про етичні принципи проведення 

наукових медичних досліджень за участю людини (1964–2000 рр.), наказу МОЗ України № 

281 від 01.11.2000 р. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, темами, планами. 
Магістерська робота є фрагментом тематики наукових досліджень затверджених 

вченою радою Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради. 

Тема магістерської роботи розглянута і затверджена на засіданні кафедри «Сестринська 

справа та акушерство» Житомирського медичного інституту ЖОР. 

Організація та основні етапи дослідження.  

Дослідження проводились упродовж 2020 – 2021 років.  

Сформульовано загальні висновки, розроблені практичні рекомендації.  

Вірогідність отриманих даних забезпечувались різнобічним теоретичним аналізом 

досліджуваної проблеми;  

– методологічним обґрунтуванням вихідних позицій дослідження, застосуванням 

сукупності надійних діагностичних методик, адекватних меті і завданням дослідження;  

– поєднанням якісного і кількісного аналізу отриманих емпіричних фактів;  

– застосуванням методів математичної статистики із залученням сучасних програм 

обробки даних.  

Об’єктивність отриманої соціологічної інформації забезпечувалась формуванням 

репрезентативних вибірок, відповідних визначеним генеральним сукупностям цільових груп, 

охоплених дослідженням. 
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Наукова новизна дослідження полягає в тому, що: проведена комплексна оцінка 

процесу організації надання сестринської медичної допомоги в умовах військового госпіталю 

учасникам бойових дій, та на підставі висновків запропоновано: механізм удосконалення 

медичної допомоги з врахування впливу бойових дій на організм військовослужбовців. 

Теоретичне значення дослідження полягає в аналізі вітчизняних та зарубіжних 

літературних джерел з даної тематики. 

Практичне значення дослідження полягає в тому, що його результати стали підставою 

для впровадження у навчальні програми вищих медичних навчальних закладів нових підходів 

до вивчення питань.  

Апробація результатів дослідження. 
Основні результати дослідження доповідалися та обговорювалися на науково-

практичних та науково-теоретичних конференціях зокрема: 

– На Всеукраїнській науково-практичній конференції «Вища освіта в медсестринстві: 

проблеми і перспективи» - Житомир, 2020. 

Ключові слова: медична реабілітація, психологічна реабілітація, реабілітаційна 

програма, військовослужбовці, учасник бойових дій, поранення, бойова травма. 

SUMMARY 

Stetsyuk LV Improving nursing care for combatants in a military hospital. Qualifying scientific work 

on the rights of the manuscript. Master's thesis for the degree of Master of Nursing in specialty 223 

"Nursing", branch 22 "Health Care". Zhytomyr Medical Institute of the Zhytomyr Regional Council, 

Zhytomyr, 2021. 

Actuality of theme. With the beginning of hostilities in eastern Ukraine, civilian and military 

medicine faced large-scale problems related to the organization of medical care for both servicemen 

and civilians of the state. 

The purpose of the study is to study the improvement of the organization of nurses in the process 

of providing medical care to combatants in a military hospital. 

According to the results of our study, it was found that the proportion of servicemen with signs 

of post-traumatic stress disorder is 39.1% (43 patients). 

According to the results of the study, it is established that the most optimal is the functional-

organizational model of rehabilitation of servicemen, which is carried out during three stages: I stage 

- stationary (hospital) stage of rehabilitation; ІІ stage - sanatorium-resort stage of rehabilitation; Stage 

III - outpatient stage of rehabilitation. 

Our comprehensive study of the material and technical resources of sanatoriums in the Western 

region became the basis for establishing a list of medical institutions of various forms of ownership 

and subordination on the basis of which it is possible to provide rehabilitation services to combatants. 

The main structural and functional element of the outpatient stage of rehabilitation is the rehabilitation 

department. Its structure includes: office of medical and social rehabilitation, office of psychological 

rehabilitation or office of social adaptation and psychological correction, day hospital.  

Key words: medical rehabilitation, psychological rehabilitation, rehabilitation program, 

servicemen, participant in hostilities, wounds, combat trauma. 

ВИСНОВКИ 

1. Проблеми організації і надання медичної  допомоги учасникам бойових дій та оцінка 

її ефективності, виявлені при вивченні наукової літератури виявили ряд причин з урахуванням 

соціальної значимості контингентна. Це пов’язано з наявністю скритих функціональних 

порушень учасників бойових дій, що проявляються під впливом екстремальних факторів. 

Важливим фактором є роль сестринської медичної допомоги в лікування та реабілітації 

учасників бойових дій, що послужило підставою для проведення даного дослідження.  

2. Установлені тенденції динаміки і  структури захворюваності учасників бойових дій, 

що обумовлені специфікою професійної діяльності. 

Встановлено, що у структурі поранень найбільшу частку складають поранення кінцівок 

– 52%. З них поранення нижніх кінцівок становлять 30,4%, поранення верхніх кінцівок – 

21,4%. Сучасна бойова травма вимагає тривалого періоду лікування та реабілітації, що при 
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тяжких пораненнях становить у середньому 36,6 діб. За результатами лікування, після 

проведеної військово лікарської експертизи, до військових частин було повернулось близько 

63% пацієнтів без зміни категорії придатності до військової служби. 

 Виявлено, що у структурі госпіталізованої захворюваності військовослужбовців 

учасників АТО(ООС) найбільш чисельною є група пацієнтів із захворюваннями нервової 

системи – до 45,6%, відтак – із захворюваннями органів дихання – 21,3% та хворобами органів 

травлення – 11,4%. Кількісні показники структури госпіталізованої захворюваності інших 

класів розподілились наступним чином: хвороби системи кровообігу – 11,2%; розлади психіки 

і поведінки – 4,4%; інфекційні та паразитарні хвороби – 4,0%; хвороби шкіри та підшкірної 

клітковини – 2,1% тощо. 

3. Доведено, що одним із негативних наслідків участі військовослужбовців у воєнному 

конфлікті є прояви посттравматичного стресового розладу (ПТСР). Встановлено, що частка 

військовослужбовців, учасників антитерористичної операції з ознаками ПТСР у поранених, 

які знаходяться на лікуванні, складає 39,1%. Серед психологічних ознак ПТСР, що 

переважають в учасників збройного конфлікту, слід виділити наступні: порушення сну (45%); 

емоційна нестійкість (34%); дратівливість, підвищена емоційність (31%); нездатність 

розслабитись (27%); погана концентрація уваги (27%); погіршення пам’яті (20%); замкнутість 

та байдужість (11%); пригнічений настрій (8%). 

4. Вивчені соціально-демографічні та професійні характеристики медичних сестер, які 

беруть участь у  наданні медичної допомоги учасникам бойових дій. Усі опитувані жіночої 

статі, віком від 23 до 56 років. Середній вік опитаних становив 36,2±0,8%. Групи опитаних 

відрізнялися за віком. Середній вік опитаних медичних сестер відділення неврології становив 

38,2±1,5 років. Коливання в межах від 23 до 55 років. Середній вік сестер медичних 

терапевтичного відділення складав 34,6±0,5 років. Коливання в межах від 23 до 49 років. 

Середній вік опитаних сестер медичних хірургічного відділення становив 41,5±1,4 років. 

Коливання в межах від 25 до 56 років. . Середній вік медичних сестер фізіотерапевтичного 

відділення становив 35,8±0,8 років. Коливання в межах від 23 до 48 років. 

Серед медичних сестер 33 (55,03±,9%) мали освітній рівень молодшого спеціаліста з 

медичною освітою (молодшого бакалавра), 24 (40,03±,2%) медичних сестер-бакалаврів, 3 

(5,0+2,5%) магістра медсестринства. 

5. З всього числа опитаних 60 чоловік було встановлено, що з усієї кількості опитаних 

14 осіб (23,3%) мали вищу категорію, 19 осіб (31,7%) - першу, 20 (33,3%) - другу, 7 (11,7%) не 

мали кваліфікаційної категорії. Відсутність категорії у медичних сестер (стаж роботи до 5 

років) .Всі опитані медичні сестри володіють медичними знаннями та навичками, щодо 

особливості роботи з учасниками бойових дій. 

6. Вивчення діяльності медичних працівників показав багатоаспектний характер участі 

медичних сестер в наданні медичної допомоги учасникам бойових дій. На підставі опитування 

медичних сестер встановлено основні проблеми в організації сестринської медичної 

допомоги, та внесені корективи в роботу медичного персоналу(організації післядипломної 

підготовки фахівців, причому, крім традиційного навчання необхідна організація додаткового 

навчання на базі військового госпіталю). 

7. Удосконалено критерії та оцінка якості роботи медичних сестер визначено місце і роль 

медичної сестри   в поліпрофесійній бригаді фахівців. 

8. Внесені пропозиції щодо «Програми спеціальної підготовки медичних сестер 

закладу у плані психологічного навчання, питання ПСТР в учасників бойових дій. 

Публікація результатів дослідження. 
Матеріали роботи знайшли відображення у наукових працях: 

1 Участь у  науково-практичній конференції «Актуальні напрями досліджень у 

молодих учених в іншомовному просторі»,2021рік  

2 Стецюк Л.В. Удосконалення сестринської медичної допомоги учасникам бойових 

дій в умовах військового госпіталю. Міжнародна інтернет конференція Наука і праця 

«Розвиток науки та техніки в умовах пандемії»,2021рік 5квітня м. Вінниця, с.130 
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3 Стецюк Л.В. Удосконалення сестринської медичної допомоги учасникам бойових 

дій в умовах військового госпіталю.» Сучасний рух науки: міжнародна наукова-практична 

інтернет конференція»,  м. Дніпро, 1-2квітня 2021 рік , с.351 
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АНОТАЦІЯ 

 

Суворик О. М. Поведінкові чинники розвитку неінфекційних захворювань 

військовослужбовців Збройних сил України та їх профілактика. Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису. Магістерська робота на здобуття освітнього ступеня магістра 

громадського здоров’я за спеціальністю: 229 «Громадське здоров’я», галузь 22 «Охорона 

здоров’я». Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради. Житомир, 2021. 

Актуальність дослідження: За даними ВООЗ неінфекційні захворювання – причина 

70% смертей у світі. На формування неінфекційних захворювань населення впливають: 

спадковість, забруднення навколишнього середовища, умови проживання, рівень заробітної 

плати, обсяг та якість медичних послуг, швидкість індивідуального метаболізму, шкідливі 

звички, нераціональне харчування, недостатня фізична активність тощо. 

До поведінкових чинників розвитку неінфекційних захворювань ВООЗ відносить: 

вживання алкоголю, тютюнопаління, недостатню фізичну активність, нераціональне 

харчування (переїдання, низький рівень споживання фруктів і овочів, надмірне вживання солі, 

цукру, жирної їжі та ін.). 

Означені поведінкові чинники спричинюють розвиток у всіх категорій населення 

серцево-судинних захворювань (гіпертонічної хвороби, атеросклерозу, інсультів, інфарктів), 

діабету, ожиріння, хвороб органів дихання, алкоголізму та ін. Необхідність вивчення впливу і 

профілактики поведінкових чинників на розвиток неінфекційних захворювань 

військовослужбовців Збройних сил України зумовлює актуальність і соціально-медичну 

значущість теми дослідження. 

Метою дослідження є вивчення впливу поведінкових чинників на розвиток 

неінфекційних захворювань військовослужбовців Збройних сил України; формулювання 

практичних рекомендацій стосовно корегування поведінкових чинників розвитку 

неінфекційних захворювань означеної категорії населення.   

Методи дослідження. Для досягнення мети й розв’язання поставлених завдань на різних 

етапах дослідження використано такі методи: бібліографічний, медико-соціологічний, 

статистичний, системного аналізу та узагальнення. 

Дослідження проводилося у військовій частині А2927 м. Бердичева. В опитуванні брали 

участь 150 респондентів, з них: 125 – військовослужбовців рядового і сержантського складу 

та 25 – офіцерів. 

Результати. Встановлено перелік неінфекційних захворювань, які переважають у 

структурі захворюваності, ранньої інвалідності і передчасної смертності населення світу.   

Визначено чинники розвитку неінфекційних захворювань, у тому числі – поведінкові. 

Проаналізовано вплив поведінкових чинників на здоров'я населення. 

Проведено соціологічне опитування 150 військовослужбовців однієї з військових частин 

Житомирської області з метою встановлення стану їхньої поінформованості щодо впливу 

поведінкових чинників на розвиток неінфекційних захворювань, дотримання правил 

здорового способу життя (раціонального харчування, фізичної активності, відсутності 

шкідливих звичок та залежностей), шляхів удосконалення заходів профілактики 

неінфекційних захворювань.   

Розроблено практичні рекомендації стосовно корегування поведінкових чинників 

розвитку неінфекційних захворювань військовослужбовців Збройних сил України.  

Висновки: На підставі аналізу вітчизняних і міжнародних джерел наукової інформації 

встановлено, що  неінфекційні захворювання – одна з головних причин смертності у світі. У 

структурі захворюваності, ранньої інвалідності і передчасної смертності населення України 

неінфекційні захворювання займають основне місце – понад 90%.   

Серед неінфекційних захворювань переважають – захворювання серцево-судинної 

системи, діабет, онкологічні захворювання і хронічні захворювання органів дихання.  

До чинників ризику неінфекційних захворювань населення світу ВООЗ відносить: 

надмірне вживання алкоголю, низький рівень споживання фруктів і овочів, недостатній рівень 
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фізичної активності, надмірне споживання солі та цукру, тютюнопаління, підвищений уміст 

глюкози в крові / діабет, підвищений кров’яний тиск, надлишкову вагу й ожиріння, 

підвищений рівень загального холестерину. 

Означені чинники розвитку неінфекційних захворювань населення ВООЗ розподіляє на 

дві групи: модифіковані (поведінкові) (їх корекція дозволяє знизити ризик розвитку 

захворюваності та їх ускладнень) і немодифіковані (вік, стать, генетична схильність). 

Група поведінкових чинників розвитку неінфекційних захворювань включає такі: 

зловживання алкоголем, тютюнопаління, недостатній рівень фізичної активності, 

неповноцінне і нераціональне харчування. 

Вплив поведінкових чинників на формування неінфекційних захворювань різних 

категорій населення, окрім військовослужбовців Збройних сил України, повною мірою 

висвітлений у науковій літературі. 

Результати соціологічного опитування 150 військовослужбовців однієї з військових 

частин Житомирської області дозволяють стверджувати, що респонденти недостатньо 

поінформовані щодо впливу поведінкових чинників на розвиток неінфекційних захворювань.  

Лише 20% респондентів вважають, що поведінкові чинники безпосередньо здійснюють 

вплив на формування неінфекційних захворювань. Значна частина опитаних відносить до 

поведінкових чинників спадковість, індивідуальні метаболічні особливості організму, 

забруднення навколишнього середовища, умови проживання, рівень заробітної плати, обсяг 

та якість медичних послуг, що не відповідає дійсності. 

Не вживають алкогольні напої лише 10% військовослужбовців, не палять – 30% 

опитаних,  14% респондентів – інколи вживають наркотичні засоби.   

Вважають своє харчування неповноцінним і нераціональним 40% опитаних, 80% – 

відвідують фастфуди, 60% – споживають солодкі газовані напої, що містять значну кількість 

цукру, 30% – вживають маргарини та спреди на основі транс-ізомерних жирів (канцерогенів), 

30% – споживають за добу більше 35 г солі, а 14% – надмірну кількість цукру. 

Вважають свій спосіб життя фізично активним лише 40% опитаних, взагалі не 

займаються спортом 30% військовослужбовців. 

Не мають хронічних неінфекційних захворювань лише 20% опитаних. Інша частина 

військовослужбовців страждає на хронічні серцево-судинні захворювання, хвороби органів 

дихання, нирок, печінки, цукровий діабет, хронічні респіраторні і психічні захворювання. 

30% опитаних не пов’язують свої хронічні захворювання із шкідливими звичками, 

малорухливим способом життя, нераціональним харчуванням. 

Профілактика неінфекційних захворювань військовослужбовців Збройних сил України, 

спричинених поведінковими чинниками, передбачає: інформування військовослужбовців про 

основні чинники розвитку хронічних неінфекційних захворювань, можливостях для їх 

діагностики та корекції; зменшення споживання алкоголю і тютюну; попередження 

немедичного вживання наркотичних засобів і психотропних речовин; підвищення рівня 

фізичної активності та прихильності до раціонального харчування. 

Практичні рекомендації 

Ґрунтуючись на результатах аналізу джерел наукової інформації та проведеного 

опитування, пропонуємо такі напрями вдосконалення профілактичних заходів щодо 

поведінкових чинників розвитку неінфекційних захворювань у військовослужбовців 

Збройних сил України: 

1. Розробити та упровадити у військові частини Збройних сил України програму 

профілактики поведінкових чинників розвитку неінфекційних захворювань 

військовослужбовців. 

2. Медичним працівникам військових частин систематично проводити згідно з 

розробленими графіками роз’яснювальну роботу серед особового складу щодо впливу 

поведінкових чинників на розвиток неінфекційних захворювань. 

3. Підвищити якість профілактичних оглядів військовослужбовців із застосуванням 

сучасних методів дослідження з метою виявлення неінфекційних захворювань, надавати 
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індивідуальні рекомендації щодо корегування поведінкових чинників їх розвитку (оптимізації 

режиму праці, відпочинку, харчування, підвищення рівня рухової активності, виключення 

шкідливих звичок).  

4. Заборонити паління, не допускати вживання алкогольних напоїв та попереджати 

випадки немедичного вживання наркотичних засобів і психотропних речовин на території 

військових частин. 

5. Розробити план покращення фізичної підготовки військовослужбовців та реалізувати 

його  шляхом залучення особового складу до систематичних занять зі спортивної ходьби, бігу, 

плавання, лікувальної фізкультури, вправ у тренажерних залах тощо. 

6. Дотримуватися правил повноцінного та раціонального харчування 

військовослужбовців, забезпечити надходження з їжею достатньої кількості вітамінів, макро- 

і мікроелементів, харчових волокон, ненасичених жирів, обмежити вживання тваринних 

жирів, легкозасвоюваних вуглеводів, солі та цукру.  

Ключові слова: неінфекційні захворювання, поведінкові чинники розвитку 

неінфекційних захворювань, військовослужбовці Збройних сил України, профілактика 

неінфекційних захворювань. 

SUMMARY 

Suvoryk O. M. Behavioral factors of development of noncommunicable diseases of servicemen of 

the Armed Forces of Ukraine and their prevention. Qualifying scientific paper manuscript copyright. 

Master’s thesis for the master’s degree in public health in the specialty 229 “Public Health”, branch 

22 “Health Care”. MHEI “Zhytomyr Medical Institute” of the Zhytomyr Regional Council, 

Zhytomyr, 2021. 

Actuality of research:According to the WHO, noncommunicable diseases are the cause of 

70% of deaths in the world. The formation of noncommunicable diseases of the population is 

influenced by heredity, environmental pollution, living conditions, wages, volume and quality of 

medical services, speed of individual metabolism, bad habits, poor nutrition, lack of physical activity, 

etc. 

The behavioral factors of the development of noncommunicable diseases, according to the 

WHO, include alcohol consumption, smoking, lack of physical activity, malnutrition (overeating, low 

consumption of fruits and vegetables, excessive consumption of salt, sugar, fatty foods, etc.). 

These behavioral factors cause the development of cardiovascular diseases (hypertension, 

atherosclerosis, strokes, and heart attacks), diabetes, obesity, respiratory diseases, alcoholism and 

others, in all categories of the population. The need to study the impact and prevention of behavioral 

factors on the development of noncommunicable diseases of the servicemen of the Armed Forces of 

Ukraine determines the relevance and socio-medical significance of the research topic. 

The purpose is to study the influence of the behavioral factors on the development of 

noncommunicable diseases of the servicemen of the Armed Forces of Ukraine and formulation of the 

practical recommendations for the correction of the behavioral factors, which cause the development 

of noncommunicable diseases of this category of the population.   

Меthods of research.To fulfil the stated purpose and solve the set objectives, the following 

methods were used at different stages of the study: bibliographic method, medical and sociological 

method, statistical method, systems analysis method and generalization. 

The study was conducted in the military unit A2927 in Berdychiv. The survey involved 150 

respondents, including 125 servicemen and sergeants and 25 officers. 

Results.A list of noncommunicable diseases that predominate in the structure of morbidity, 

early disability and premature mortality of the world's population has been established. 

The factors of development of noncommunicable diseases, including behavioral ones, are 

determined. The influence of the behavioral factors on public health is analyzed. 

A sociological survey of 150 servicemen of one of the military units of Zhytomyr region was 

conducted to establish their awareness of the impact of behavioral factors on the development of 

noncommunicable diseases, compliance with healthy lifestyle (nutrition, physical activity, lack of 

bad habits and addictions) and ways to improve prevention measures diseases. 
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Practical recommendations for the correction of behavioral factors in the development of 

noncommunicable diseases of the servicemen of the Armed Forces of Ukraine have been developed. 

Conclusions:Based on the analysis of native and international sources of scientific information, 

it has been established that noncommunicable diseases are one of the main causes of death in the 

world. In the structure of morbidity, early disability and premature mortality of the population of 

Ukraine, noncommunicable diseases occupy the main place, that is, more than 90%. 

Cardiovascular diseases, diabetes, oncological diseases and chronic respiratory diseases 

predominate among noncommunicable diseases. 

The risk factors for noncommunicable diseases of the population, according to the WHO, 

include excessive alcohol consumption, low fruit and vegetable consumption, insufficient physical 

activity, excessive salt and sugar intake, smoking, high blood glucose/diabetes, high blood pressure, 

overweight and obesity, elevated total cholesterol. 

The WHO divides these factors of the development of noncommunicable diseases into two 

groups: modified (behavioral) (their correction reduces the risk of morbidity and complications) and 

unmodified (age, sex, genetic predisposition). 

The group of behavioral factors in the development of noncommunicable diseases includes the 

following: alcohol abuse, smoking, insufficient level of physical activity, poor and irrational nutrition. 

The influence of behavioral factors on the formation of noncommunicable diseases of various 

categories of the population, except for servicemen of the Armed Forces of Ukraine, is fully covered 

in the scientific literature. 

The results of a sociological survey of 150 servicemen of one of the military units of Zhytomyr 

region suggest that respondents are insufficiently informed about the influence of behavioral factors 

on the development of noncommunicable diseases. 

Only 20% of respondents believe that behavioral factors directly influence the formation of 

noncommunicable diseases. A significant part of the respondents attribute such factors as heredity, 

individual metabolic features of the body, environmental pollution, living conditions, wages, volume 

and quality of medical services, to behavioral factors, which is not true. 

Only 10% of servicemen do not drink alcohol, 30% do not smoke, and 14% of respondents 

sometimes use drugs. 

40% of respondents consider their diet to be incomplete and irrational, 80% of respondents visit 

fast food cafes, 60% of respondents consume sweet carbonated beverages containing significant 

amounts of sugar, 30% of respondents use margarine and spreads based on trans-isomeric fats 

(carcinogens), 30% of respondents consume more than 35 g of salt per day, and 14% of respondents 

consume excessive amounts of sugar. 

Only 40% of respondents consider their lifestyle to be physically active, 30% of servicemen are 

not engaged in sports activities at all. 

Only 20% of respondents do not have chronic noncommunicable diseases. The rest of the 

servicemen suffers from chronic cardiovascular diseases, diseases of the respiratory system, kidneys, 

liver, diabetes, chronic respiratory and mental diseases. 

30% of respondents do not associate their chronic diseases with bad habits, sedentary lifestyle 

and malnutrition. 

The prevention of noncommunicable diseases of servicemen of the Armed Forces of Ukraine 

caused by behavioral factors includes informing servicemen about the main factors in the 

development of chronic noncommunicable diseases, opportunities for their diagnosis and correction; 

reducing alcohol and tobacco consumption; prevention of non-medical use of narcotic drugs and 

psychotropic substances; increasing the level of physical activity and commitment to nutrition. 

Рractical recommendations 

Based on the results of the analysis of sources of scientific information and the conducted 

survey, we offer the following directions of improvement of the preventive measures over the 

behavioral factors of development of noncommunicable diseases of the servicemen of the Armed 

Forces of Ukraine: 
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1. Develop and implement a program for the prevention of behavioral factors of the 

development of noncommunicable diseases of servicemen in the military units of the Armed Forces 

of Ukraine. 

2. Medical staff of military units should systematically carry out explanatory work on the 

influence of behavioral factors on the development of noncommunicable diseases among the 

personnel in accordance with the developed schedules. 

3. Improve the quality of preventive examinations of the servicemen with the use of modern 

research methods to detect noncommunicable diseases on their early stages, provide individual 

recommendations for correcting behavioral factors of their development (optimization of work, rest, 

nutrition, increase motor activity, elimination of bad habits).  

4. Prohibit smoking, prevent the use of alcoholic beverages and prevent cases of non-medical 

use of narcotic drugs and psychotropic substances on the territory of military units. 

5. Develop a plan to improve the physical training of the servicemen and implement it by 

involving personnel in regular activities in race walking, running, swimming, physical therapy, 

exercising in gyms, etc. 

6. Adhere to the rules of complete and rational nutrition of servicemen, ensure the intake of 

sufficient amounts of vitamins, macro- and microelements, dietary fiber, unsaturated fats, limit the 

consumption of animal fats, easily digestible carbohydrates, salt and sugar.  

Кeywords: noncommunicable diseases, behavioral factors of noncommunicable diseases 

development, servicemen of the Armed Forces of Ukraine, prevention of noncommunicable diseases. 

Перелік публікацій здобувача за темою магістерської роботи 

1. Zablotska O., Nikolaeva I., Suvoryk О. Іnfluence of behavioral factors on the formation of 

non-communicable diseases of different categories of population // Actual trends of modern scientific 

research. Abstracts of the 8th International scientific and practical conference. MDPC Publishing. 

Munich, Germany. 2021. Pp. 84–89. URL: https: // sci-conf. com. ua / viii-mezhdunarodnaya-

nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-actual-trends-of-odern-scientific-research – 14–16-marta – 

2021-goda-myunhen-germaniya-arhiv/ 

2. Суворик О. М., Ніколаєва І. М. Чинники розвитку неінфекційних захворювань 

населення. Актуальні питання медико-біологічних і фармацевтичних наук: збірник наукових 

публікацій І Всеукраїнської студентської наук. – практ. конф. (Житомир, 24–25 березня 2021 

р.), 2021. С. 72–75. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

252 
 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

ЖИТОМИРСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису 

 

 

Тартачник Інна Анатоліївна 

УДК 001.891:[614.777:616-084](477.42) 

 

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА 

 

ЯКІСТЬ ПИТНОЇ ВОДИ ЯК ЧИННИК ПРОФІЛАКТИКИ 

НЕІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ НАСЕЛЕННЯ 

Спеціальність: 229 - Громадське здоров’я 

Галузь знань: 22 - Охорона здоров’я  

 

Подається на здобуття освітнього ступеня магістра громадського здоров’я  

 

Магістерська робота містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідні джерела 

                                                                              Тартачник І.А.  

 

Науковий керівник:                                                                   

 

 

 

Житомир  2021 

Заблоцька Ольга Сергіївна, 

доктор педагогічних наук, професор 



 

253 
 

АНОТАЦІЯ 

 

Тартачник І.А. Якість питної води як чинник профілактики неінфекційних захворювань 

населення. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Магістерська робота на 

здобуття освітнього ступеня магістра громадського здоров’я за спеціальністю: 229 

«Громадське здоров’я», галузь 22 «Охорона здоров’я». Житомирський медичний інститут 

Житомирської обласної ради. Житомир, 2021. 

Актуальність дослідження: Питна вода – необхідний компонент життєдіяльності 

людини, якість та безпечність якої визначається її органолептичними, мікробіологічними, 

паразитологічними, хімічними, фізичними та радіаційними показниками. Невідповідність 

складу питної води санітарно-гігієнічним нормам спричинює формування в населення 

інфекційних та неінфекційних захворювань. 

Зважаючи на те, що якість питної води є чинником малої інтенсивності, неінфекційні 

захворювання виникають внаслідок тривалого вживання населенням питної води, яка не 

відповідає стандартам якості та безпечності за органолептичними, хімічними, фізичними й 

радіаційними показниками.  

З метою профілактики захворюваності населення на неінфекційні захворювання в 

Україні застосовують різноманітні сучасні технології очищення води, найперспективнішими 

серед яких є: опріснення, знезалізнення, дезодорація, дезактивація, дефторування, 

знезараження та ін. Відбір оптимальних методів обробки природної питної води залежить від 

особливостей її хімічного складу на певних територіях. 

Дослідження стану та можливостей покращення якості питної води в окремих районах 

Житомирської області з метою розроблення й упровадження заходів профілактики 

неінфекційних захворювань населення не були предметом вивчення науковців. Означена 

проблема розв’язана для м. Житомира. 

Мета дослідження: оцінка якості й безпечності питної води в Житомирській області; 

формулювання практичних рекомендацій стосовно профілактики неінфекційних захворювань 

населення шляхом поліпшення якості питної води в регіоні.   

Методи дослідження. Для досягнення мети й розв’язання поставлених завдань на 

різних етапах дослідження використано такі методи: бібліографічний, медико-соціологічний, 

ретроспективний, фізико-хімічні методи, епідеміологічний, статистичний, системного аналізу 

та узагальнення. 

Дослідження проводилося шляхом анонімного опитування 100 респондентів різних 

вікових груп та професій, у тому числі й – медичних працівників, м. Житомира, Малинського, 

Новоград-Волинського, Олевського та Овруцького районів Житомирської області.  

Гігієнічна оцінка якості та безпечності питної води в Житомирській області 

здійснювалася за даними ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства 

охорони здоров’я України» за 2014-2020 рр.  

Динаміка захворюваності населення Житомирської області вивчалася за 

статистичними довідниками Управління охорони здоров’я Житомирської обласної державної 

адміністрації за 2014-2020 рр.  

Результати. Проаналізовано вітчизняні і міжнародні джерела наукової інформації 

щодо сутності понять «питна вода», «джерела питного водопостачання», «система питного 

водопостачання», «якість питної води»; показників якості й безпечності питної води; 

значущості хімічних складових води для здоров'я людини; встановлення спільних і відмінних 

особливостей міжнародних та вітчизняних нормативів якості й безпечності питної води; 

неінфекційних захворювань, які формуються в населення внаслідок тривалого споживання 

ним неякісної питної води; методів обробки питної води. 

Проведено опитування населення Житомирської області стосовно проблеми впливу 

тривалого вживання неякісної питної води на здоров’я населення, пріоритетних шляхів 

поліпшення якості питної води в Житомирській області. 



 

254 
 

Здійснено ретроспективний аналіз якості та безпечності питної води в Житомирській 

області за 2014-2020 рр., встановлено показники, за якими питна вода відхиляється від 

санітарно-гігієнічних стандартів.  

Досліджено динаміку захворюваності населення Житомирської області, 

проаналізовано вплив тривалого споживання населенням питної води, склад якої за санітарно-

хімічними показниками відхиляється від стандартів якості й безпечності, на формування 

неінфекційних захворювань. 

Розроблено практичні рекомендації щодо покращення якості питної води як чинника 

профілактики неінфекційних захворювань населення. 

Висновки: На підставі аналізу вітчизняних і міжнародних джерел наукової інформації 

встановлено, що якість питної води має вирішальне значення для життя і здоров'я людини. 

Питна вода використовується для задоволення фізіологічних, санітарно-гігієнічних, 

побутових, господарських та виробничих потреб населення.  

Для гігієнічної оцінки якості та безпечності питної води в Україні визначено показники 

епідемічної безпеки (мікробіологічні, паразитологічні), санітарно-хімічні (органолептичні, 

фізико-хімічні, санітарно-токсикологічні) та радіаційні. Встановлено, що в міжнародних 

стандартах така класифікація показників якості питної води відсутня.  

На відміну від міжнародних стандартів якості питної види в стандартах України 

визначено нормативи показників фізіологічної повноцінності її мінерального складу.  

За результатами порівняння санітарно-хімічних показників якості питної води, 

наведених у міжнародних та вітчизняних нормативних документах, встановлено необхідність 

в доповненні переліку національних показників хімічного складу питної води показниками 

тригалогенметанів, вінілхлориду, поліциклічних ароматичних вуглеводнів та броматів, як того 

вимагають європейські стандарти, а також – показниками барію, броматів, хлоратів, стиролу 

та бромоформу, відповідно до Рекомендацій ВООЗ.  

Не потребують корекції нормативи показників міді, кадмію, ртуті, бору та 

бенз(а)пірену. Вони в Україні є значно жорсткішими. 

Численні дослідження якості питної води у різних регіонів України довели її 

кореляційну залежність з неінфекційними захворюваннями населення, вплив тривалого 

споживання неякісної за санітарно-хімічними показниками питної води на формування 

захворювань серцево-судинної, нервової, ендокринної, сечовидільної, травної систем, шкіри 

та ін.  

Проблема впливу якості питної води на формування неінфекційних захворювань 

населення різних районів Житомирської області на разі не стала предметом наукового 

обговорення. 

З метою приведення якості питної води до міжнародних стандартів в Україні 

використовують сучасні методи й підходи, найпріоритетнішими серед яких є такі: оновлення 

технологій водопідготовки на водоканалах, підвищення технічного рівня водоочисних споруд, 

заміна зношених водогінних мереж, індивідуальне доочищення питної води, розробка 

нормативно-правових актів щодо якості питної води. 

Результати соціологічного опитування дозволяють стверджувати, що респонденти 

недостатньо поінформовані щодо якості питної води в Житомирському регіоні, впливу 

перевищених концентрацій хімічних складових питної води на формування неінфекційних 

захворювань людини.  

За результатами узагальнень лабораторних досліджень якості і безпечності питної води 

в Житомирській області, проведених протягом 2014-2019 рр., спостерігається загальна 

тенденція погіршення якості питної води. Встановлена значна питома вага перевищень 

гігієнічних нормативів у питній воді з джерел централізованого водопостачання за: залізом, 

загальною жорсткістю, аміаком, нітритами, марганцем; централізованого водопостачання за: 

нітратами, залізом, загальною жорсткістю, аміаком, нітритами, хлоридами, марганцем. 

Збільшилася питома вага перевищень санітарно-хімічних показників: марганцю – в 1,3 

рази, нітритів – 1,2 рази (централізоване водопостачання); загальної жорсткості – в 10 разів, 
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заліза – 1,9 рази, нітратів – 0,6 рази, нітритів – 4,5 разів, аміаку – 3,6 рази (нецентралізоване 

водопостачання). 

Результати проведеного ретроспективного аналізу статистичних показників здоров'я 

населення Житомирської області за останні сім років свідчать про загальну тенденцію 

зростання захворюваності на такі залежні від якості питної води неінфекційні хвороби, як: 

злоякісні новоутворення, мозкові інсульти, хвороби ендокринної системи, розладу 

харчування, порушення обміну речовин, системи кровообігу, травлення та кістково-м’язової 

системи. 

Практичні рекомендації 

1. Відповідно до вимог Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та 

водовідведення» розробити та затвердити місцеві програми забезпечення населення 

об’єднаних територіальних громад питною водою гарантованої якості з централізованих та 

нецентралізованих джерел водопостачання, шляхом оновлення технологій водопідготовки на 

водоканалах, заміни зношених водогінних мереж, підвищення технічного рівня водоочисних 

споруд, об’єктів питної води нецентралізованого водопостачання. 

2. Згідно з Національним планом заходів щодо неінфекційних захворювань для 

досягнення глобальних цілей сталого розвитку впровадити в Житомирській області 

автоматизовану систему «Відкрите довкілля», затвердити місцеві програми поширення 

екологічної інформації серед населення щодо якості питної води в різних районах області з 

централізованих та нецентралізованих джерел водопостачання, негативного впливу хімічних 

забруднювачів води на формування неінфекційних захворювань населення, способів 

доочищення води в домашніх умовах – встановлення колективних систем доочищення питної 

води в багатоповерхових будинках, використання додаткових фільтрів та побутових фільтрів-

глечиків. 

3. Розробити на рівні об’єднаних територіальних громад комплекс заходів із 

запобігання забрудненню джерел питної води нітратами з сільськогосподарських джерел, 

упровадження системного моніторингу якості води. 

4. Забезпечити впровадження інформації про якість питної води як чинника 

профілактики неінфекційних захворювань населення у програми навчальних дисциплін 

закладів освіти України.   

Ключові слова: питна вода, якість питної води, санітарно-хімічні показники якості та 

безпечності питної води, неінфекційні захворювання населення, профілактика, методи 

обробки питної води. 
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Zhytomyr Medical Institute of the Zhytomyr Regional Council, Zhytomyr, 2021. 

Actuality of research: Drinking water is a necessary component of human’s life, the quality 

and safety of which is determined by its organoleptic, microbiological, parasitological, chemical, 

physical and radiation parameters. Non-compliance of drinking water composition with sanitary and 

hygienic norms causes the formation of infectious and non-communicable diseases in the population. 

Due to the fact that the quality of drinking water is a factor of low intensity, non-

communicable diseases occur due to prolonged consumption of drinking water by the population, 

which does not meet the standards of softness and safety in organoleptic, chemical, physical and 

radiation parameters. 

In order to prevent the incidence of non-communicable diseases in Ukraine, various modern 

water treatment technologies are used, the most promising of which are: desalination, iron removal, 

deodorization, decontamination, defluoridation, disinfection, etc. 

The selection of optimal methods of treatment of natural drinking water depends on the 

characteristics of its chemical composition in certain areas. 
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Studies of the state and opportunities to improve the quality of drinking water in some areas 

of the Zhytomyr region in order to develop and implement measures to prevent non-communicable 

diseases have not been the subject of study by scientists. This problem has been solved for Zhytomyr. 

The aim of research: assessment of the quality and safety of drinking water in the Zhytomyr 

region; formulation of practical recommendations for the prevention of non-communicable diseases 

of the population by improving the quality of drinking water in the region. 

Methods of research. The following methods were used to achieve the goal and solve the 

tasks at different stages of research: bibliographic, medical and sociological, retrospective, physical 

and chemical methods, epidemiological, statistical, systems analysis and generalization. 

Research was conducted by anonymous survey of 100 respondents of different age groups and 

professions, including medical workers from Zhytomyr, Malyn, Novograd-Volynsky, Olevsk and 

Ovruch districts of Zhytomyr region. 

Hygienic assessment of the quality and safety of drinking water in the Zhytomyr region was 

carried out according to the State Institution "Zhytomyr Regional Laboratory Center of the Ministry 

of Health of Ukraine" for 2014-2020. 

The dynamics of morbidity of the population of Zhytomyr region was studied according to 

the statistical reference books of the Department of Health of the Zhytomyr Regional State 

Administration for 2014-2020. 

Results. Domestic and international scientific sources on the essence of the concepts 

"drinking water", "sources of drinking water supply", "drinking water supply system", "drinking 

water quality"; indicators of quality and safety of drinking water; significance of chemical 

components of water for human health; establishment of common and distinctive features of 

international and domestic standards of quality and safety of drinking water; non-communicable 

diseases that are formed in the population as a result of long-term consumption of poor quality 

drinking water; methods of drinking water treatment are analyzed.  

A survey of the population of Zhytomyr region was conducted on the problem of long-term 

use of poor quality drinking water on public health, priority ways to improve the quality of drinking 

water in Zhytomyr region. 

A retrospective analysis of the quality and safety of drinking water in the Zhytomyr region for 

2014-2020 was carried out, the indicators according to which drinking water deviates from sanitary 

and hygienic standards were established. 

The dynamics of morbidity of the population of Zhytomyr region was studied, the influence 

of long-term consumption of drinking water by the population, the composition of which deviates 

from the standards of quality and safety on the formation of non-communicable diseases was 

analyzed. 

Practical recommendations for improving the quality of drinking water as a factor in the 

prevention of non-communicable diseases were developed. 

Conclusions. On the basis of the analysis of domestic and international scientific sources, it 

was established that the quality of drinking water is crucial for human life and health. 

Drinking water is used to meet the physiological, sanitary, household, economic and industrial 

needs of the population. 

For hygienic assessment of drinking water quality and safety in Ukraine, indicators of 

epidemic safety (microbiological, parasitological), sanitary-chemical (organoleptic, physical and 

chemical, sanitary-toxicological) and radiation indicators have been determined. It is established that 

in international standards such classification of indicators of quality of drinking water is absent. 

In contrast to the international quality standards of drinking species, the standards of Ukraine 

define the standards of physiological completeness of its mineral composition. 

According to the results of comparison of sanitary and chemical indicators of drinking water 

quality given in international and domestic regulations, it is necessary to supplement the list of 

national indicators of chemical composition of drinking water with trihalomethanes, vinyl chloride, 

polycyclic aromatic hydrocarbons and bromates, as required by European standards, indicators of 

barium, bromates, chlorates, styrene and bromoform, in accordance with WHO Recommendations. 
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Copper, cadmium, mercury, boron and benzo(a)pyrene do not need to be adjusted. They are 

much tougher in Ukraine. 

Numerous research of drinking water quality in different regions of Ukraine have proved its 

correlation with non-communicable diseases, the impact of long-term consumption of poor quality 

sanitary and chemical indicators of drinking water on the formation of cardiovascular, nervous, 

endocrine, urinary, digestive systems, skin and others. 

The problem of the impact of drinking water quality on the formation of non-communicable 

diseases of the population of different districts of Zhytomyr region has not been the subject of 

scientific discussion. 

In order to bring the quality of drinking water to international standards in Ukraine use modern 

methods and approaches, the most priority of which are: updating water treatment technologies in 

water utilities, improving the technical level of water treatment facilities, replacement of worn-out 

water supply networks, individual drinking water treatment, development of regulations regarding 

the quality of drinking water. 

The results of the survey suggest that respondents are insufficiently informed about the quality 

of drinking water in the Zhytomyr region, the impact of excessive concentrations of chemical 

components of drinking water on the formation of non-communicable human diseases. 

According to the results of generalizations of laboratory studies of the quality and safety of 

drinking water in the Zhytomyr region, conducted during 2014-2019, there is a general trend of 

deteriorating quality of drinking water. 

A significant proportion of exceedances of hygienic standards in drinking water from sources 

of centralized water supply by: iron, total hardness, ammonia, nitrites, manganese; centralized water 

supply for: nitrates, iron, total hardness, ammonia, nitrites, chlorides, manganese. 

The share of exceedances of sanitary and chemical indicators increased: manganese – 1.3 

times, nitrite – 1.2 times (centralized water supply); total hardness – 10 times, iron – 1.9 times, nitrates 

– 0.6 times, nitrites – 4.5 times, ammonia – 3.6 times (decentralized water supply). 

The results of a retrospective analysis of statistical indicators of health of the population of 

Zhytomyr region over the past seven years indicate a general trend of increasing incidence of such 

non-infectious water-dependent diseases as malignant neoplasms, strokes, endocrine diseases, eating 

disorders, metabolic disorders , circulatory system (including hypertension), digestion and 

musculoskeletal system. 

Practical recommendations 

1. In accordance with the Law of Ukraine "On Drinking Water, Drinking Water Supply and 

Drainage" to develop and approve local programs to provide the population of the united territorial 

communities with drinking water of guaranteed quality from centralized and decentralized water 

supply sources, by updating water treatment technologies, replacement of worn-out water supply 

networks raising the technical level of water treatment facilities, drinking water facilities of 

decentralized water supply. 

2. According to the National Action Plan on Non-communicable Diseases to Achieve Global 

Sustainable Development Goals, introduce an automated Open Environment system in Zhytomyr 

region, approve local programs for disseminating environmental information to the population on 

drinking water quality in different districts of the oblast from centralized and decentralized water 

supply sources. chemical water pollutants for the formation of non-communicable diseases of the 

population, methods of water purification at home are the installation of collective systems for 

drinking water purification in multi-storey buildings, the use of additional filters and household jug 

filters. 

3. It is necessary to develop at the level of united territorial communities a set of measures to 

prevent contamination of drinking water sources with nitrates from agricultural sources, the 

introduction of systematic monitoring of water quality. 

4. It is necessary to ensure the introduction of information on the quality of drinking water as 

a factor in the prevention of non-communicable diseases in the curricula of educational institutions 

of Ukraine. 
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АНОТАЦІЯ 

Ткачук В.В. Можливості використання цифрових технологій для роботи з даними в системі 

громадського здоров'я. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Магістерська 

робота на здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я», 

галузь 22 «Охорона здоров'я». КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської 

обласної ради, Житомир, 2021. 

Актуальність дослідження. Стрімкий розвиток інформаційних систем впливає на 

розвиток всіх сфер людства; зокрема й медична галузь розвивається в напрямку 

комп’ютеризації та автоматизації максимальної кількості процесів. Тенденції на ринку 

медичних послуг тісно пов’язані із новими можливостями цифрових технологій, стрімкий 

розвиток яких значно покращує якість та швидкість обробки даних, а особливо   у медичній 

статистиці. Україна надзвичайно швидкими темпами нарощує та підвищує рівень 

комп’ютеризації медичної галузі, приймаються всі міри для охоплення медичними 

інформаційними системами максимальної кількості надавачів медичних послуг, що зумовлює 

актуальність використання цифрових технологій для збору та обробки даних. 

 Мета дослідження – дослідити способи збору та обробки даних в системі медичної 

статистики. Оцінити рівень впровадження цифрових технологій у медичній статистиці  та в 

системі громадського здоров’я; визначити проблемні питання та запропонувати перспективні 

шляхи їх вирішення.  

Методи дослідження. Під час виконання роботи застосовувались методи порівняння, 

узагальнення, системного аналізу та синтезу, що дало змогу виділити та розглянути проблемні 

питання  та запропонувати шляхи їх вирішення. 

 Результати.  В результаті проведеного дослідження встановлено, що якісні медичні 

дані є надзвичайно важливими, адже на основі зібраних даних проводиться поглиблений 

аналіз, в результаті якого отримується достовірна статистична інформація. На основі 

отриманих результатів  виявлено існуючі  проблеми використання цифрових технологій в 

галузі громадського здоров’я, запропоновано рекомендації для їх вирішення. 

Висновки. Перевагою електронного обігу даних є те, що відбувається постійне 

накопичення великих об’ємів даних, створюється можливість для оперативного їх 

використання, забезпечення вільного доступу для користувачів. Сучасна система охорони 

здоров’я України  не забезпечує якісний збір та обробку даних. Програмні продукти, що 

використовуються для збору та збереження даних, потребують вдосконалення. Для 

розв’язання вказаних проблем доцільно наступне: 

- реалізація галузевої програми інформатизації охорони здоров’я з формуванням 

відповідної інфрастуктури;   

- створення комплексу Web-серверів, що спеціалізуються на певних галузях медицини;  

- розробка сучасної інформаційно-аналітичної системи моніторингу стану здоров’я 

населення та демографічної ситуації в Україні. 

Ключові слова: медична статистика, безпека даних, e-Health, електронна система 

охорони здоров’я, персональні дані. 
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 Actuality of research. The rapid development of information systems affects the 

development of all spheres of mankind, including the medical industry, and it is developing in the 

direction of computerization and automation of the maximum number of processes. Trends in the 

healthcare market are closely linked to the new possibilities of digital technologies, the rapid 

development of which significantly improves the quality and speed of data processing, including in 
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medical statistics. Ukraine is rapidly increasing the level of computerization of the medical sector, all 

measures are being taken to cover the maximum number of medical service providers with medical 

information systems, which determines the urgency of using digital technologies for data collection 

and processing. 
The purpose - to investigate the methods of data collection and processing in the system of 

medical statistics. Assess the level of implementation of digital technologies in medical statistics in 

the public health system. Іdentify problematic issues and suggest promising ways to solve them. 

Methods of research. During the work, methods of comparison, generalization, system 

analysis and synthesis were used, which allowed to identify and consider problematic issues and 

suggest ways to solve them.  

Results. As a result of the research, it was found that high-quality medical data is very 

important, because based on collected data, after the performed in-depth analysis, its results are 

reliable statistical information. In addition, based on the results of effective analysis, it is possible to 

identify real problems in the sphere of public health, as well as to develop plans for ways to solve the 

actual problems. 

Conclusions. The advantage of digital data is that there is a constant accumulation of large 

amount of collected data, it is possible to quickly use that data, providing free access for users who 

need this. The modern health care system of Ukraine does not provide a good quality of data 

collection, processing and storring. Software used to collect and store the data requires improvements. 

There are some advices how to solve the described problems and they are:  

- implementation of the specific sectoral program of health care informatization with the 

formation of the appropriate infrastructure;  

- creation of a set of Web-servers that are specialized in certain areas of medicine;  

- development of a modern information and analytical system for monitoring the health of the 

population and the demographic situation in Ukraine.  
Keywords: medical statistics, data security, e-Health, electronic health care system, personal 

data. 

ВИСНОВКИ 

Pозглянувши наявну пpавову базу pегулювання сфеpи гpомадського здоpов’я в Укpаїні, 

можна зpобити висновок, що pозвиток гpомадського здоpов’я в Укpаїні базується на 

ноpмативно-пpавовому підґpунті, визначальними актами якого є Конституція Укpаїни, 

Основи законодавства Укpаїни пpо охоpону здоpов’я. Ваpто зауважити пpо важливість 

Концепції pозвитку системи гpомадського здоpов’я. У цій Концепції теpмін «суспільна 

охоpона здоpов’я» викоpистовується в сенсі ВООЗ. Кpім того, суспільна охоpона здоpов’я 

pегулюється міжнаpодними пpавовими інстpументами, такими як: Деклаpація ВООЗ пpо 

гpомадській охоpоні здоpов’я, Хаpтія зміцнення здоpов’я 2000 p., Міжнаpодні медико-

санітаpні пpавила (ММСП), Pезолюція Генеpальної Асамблеї ООН 2011 p . з пpофілактики 

неінфекційних захвоpювань та боpотьби з ними. Дотpимання їх пpинципів і положень важливо 

для забезпечення ноpмального функціонування гpомадської охоpони здоpов’я. Законодавчі 

акти, котpі знаходяться на стадії pозpобки та пpийняття, суттєво вдосконалять пpавове 

pегулювання в сфеpі гpомадського здоpов’я . 

 На сьогодні впpоваджені в дію деякі пpогpами, що забезпечують діджиталізацію та 

оцифpування даних у сфеpі гpомадського здоpов’я.. Зокpема, це E-TB Manager, пpогpама 

Spectrum, система ЕЛІССЗ, система монітоpингу і оцінювання у сфеpі ВІЛ/СНІДу. Pозpоблено 

пеpше пpогpамне забезпечення автоматизованої системи обpобки та пеpедачі даних з 

імунопpофілактики дітей та підлітків Укpаїни «УкpВак-01» (pівень I – для ЛПЗ) та «УкpВак-R» 

(pівень II – для pайонних СЕС). Всі пеpеpаховані пpогpами ствоpено для автоматизованого 

ведення обліково-звітної документації, планування пpофілактичних щеплень, пpискоpеного 

аналізу та монітоpингу основних показників імунопpофілактики сеpед дітей і підлітків, для 

обґpунтування адміністpативних pішень стосовно інфекцій, кеpованих засобами специфічної 

пpофілактики.  

Пpотягом 2018–2020 pоків в Укpаїні ствоpено меpежу з 22 pегіональних центpів 
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гpомадського здоpов’я, які функціонують у фоpмі комунальних некомеpційних підпpиємств. 

На базі вже ствоpених обласних центpів гpомадського здоpов’я тpиває пpоцес об’єднання всіх 

стpуктуp: центpу здоpов’я, центpу медичної статистики, підpозділів монітоpингу і оцінювання 

центpів з пpофілактики та боpотьби зі СНІДом і ТБ. 

Сеpед найвагоміших pезультатів pеалізації Концепції інфоpматизації сфеpи охоpони 

здоpов’я Укpаїни доцільно відзначити впpовадження на підпpиємствах, в установах і 

оpганізаціях, що належать до сфеpи упpавління МОЗ Укpаїни, системи електpонного 

документообігу АСКОД (автоматизованої системи контpолю та оpганізації діловодства) та 

ствоpення і впpовадження електpонної системи охоpони здоpов’я eHealth. 

Пpактичне застосування автоматизації обpобки статистичних даних у гpомадському 

здоpов’ї забезпечується також за допомогою таких інфоpмаційних систем: МедСтат – 

інфоpмаційна система, що дозволяє автоматизувати обpобку медико-статистичної інфоpмації. 

Пpогpама пpизначена для фоpмування, аналізу та збеpігання звітно-статистичної інфоpмації 

згідно до pічних звітних фоpм медичної статистики. Інфоpмаційно-аналітична система 

«Кадpи» пpизначена для автоматизації кадpового діловодства в pегіональних центpах 

гpомадського здоpов’я та повністю покpиває набіp всіх кадpових завдань.  

Системи медико-санітаpної інфоpмації в pізних кpаїнах Євpопи значно pізняться між 

собою. Це пояснюється головним чином відмінностями в істоpичному і культуpному 

контекстах, в яких pозpоблялися системи; відмінностями в політичних пpіоpитетах і 

відмінностями в наявних pесуpсах. Ступінь децентpалізації політичних і адміністpативних 

стpуктуp може мати суттєвий вплив на оpганізацію та функціонування інфоpмаційних систем 

в галузі охоpони здоpов’я.  

Незважаючи на активну pеалізацію положень медичної pефоpми, все ж залишається 

низка пpоблемних аспектів у галузі гpомадського здоpов’я Укpаїни, зокpема, пов’язаних з 

обpобкою даних, їх збеpіганням та захистом від зловживань. Таким чином, були виділені такі 

головні фактоpи, які пеpешкоджають повноцінному функціонуванню обpобки даних у галузі 

гpомадського здоpов’я:  

 Пpоблеми захисту пеpсональних даних (визначено як найважливішу пpоблему) 

та в її контексті пpоблема автентифікації 

 Пpоблеми законодавчих пpогалин  

 Фінансові пpоблеми 

 Пpоблеми доступності та якості Інтеpнету 

 Пpоблема забезпечення якісним комп’ютеpним обладнанням 

 Пpоблеми електpонного забезпечення, які можна визначити як обумовлені 

фінансовою нестачею 

Ці пpоблеми потpебують нагального виpішення.  

Кpім того, вважаємо важливим та вкpай необхідним залучити ІТ-спеціалістів для 

виpішення пpоблеми захисту пеpсональних даних та ствоpення потужної системи 

кібеpбезпеки, адже статистичні дані гpомадського здоpов’я збиpають та збеpігають величезні 

об’єми конфіденційної інфоpмації.  

Таким чином, питання обpобки даних в галузі гpомадського здоpов’я залишається 

відкpитим та актуальним, адже ноpмативно-пpавова база потpебує доопpацювання.  

Пpовівши аналіз pоботи pегіональних центpів гpомадського здоpов’я на пpикладі 

Житомиpського ЦГЗ, можна зpобити висновок, що  завжди є актуальним питання 

недостатнього фінансування для закупівлі сучасного комп’ютеpного обладнання особам, 

якими безпосеpедньо наповнення pеєстpів статистичних даних, для уникнення пеpебоїв у 

заведенні та пеpедачі інфоpмації. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Ткачук О.В. Програмне забезпечення та автоматизація процесів у сфері громадського 

здоров'я. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Магістерська робота на здобуття 

освітнього ступеня магістра за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я», галузь 22 «Охорона 

здоров'я». КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради, Житомир, 

2021. 

Актуальність дослідження. Впровадження сучасних інформаційних і комунікаційних 

технологій в систему охорони здоров’я робить свій внесок в неминучі фундаментальні зміни 

системи громадського здоров’я. Необхідність збереження величезної кількості масивів даних 

потребує тотальної автоматизації усіх процесів  в цій сфері для успішного формування 

статистичних даних громадського здоров’я.  

В Україні медична галузь швидкими темпами охоплюється різними МІСами 

несумісними між собою, програмними продуктами неналежної якості, що зумовлює 

актуальність використання цифрових технологій та консолідацію ІТ-спільноти з метою 

розвитку та доопрацювання наявних програмних продуктів та їх приведення до міжнародних 

стандартів. 

 Мета дослідження – полягає в дослідженні програмного забезпечення та проблем 

автоматизації процесів в громадському здоров’ї, визначити проблемні  питання та 

запропонувати шляхи їх вирішення. 

Методи дослідження. Під час виконання роботи застосовувались методи порівняння, 

узагальнення, системного аналізу для вирішення проблемних питань. 

Результати. В результаті проведеного дослідження встановлено, що якість наявних 

програмних продуктів є досить низькою та потребує доопрацювання. На основі отриманих 

результатів  виявлено ряд  проблем з використанням сучасних технологій в галузі 

громадського здоров’я, низький рівень інтегрованості та кореляції програм потребує 

доопрацювання. Запропоновано рекомендації для вирішення описаних проблем. 

Висновки. Розглянувши наявні програмні продукти, що наразі використовуються для 

автоматизації процесів в сфері громадського здоров'я, можна зробити висновок, що 

автоматизація галузі потребує значного доопрацювання, проте має гарні перспективи в 

майбутньому стати самодостатньою у  формуванні реєстрів даних, які наповнять статистичну 

інформацію громадського здоров'я та дозволить успішно проводити аналіз, оцінку, 

моніторинг, управління і планування, підтримку прийняття рішень на основі проведеного 

аналізу. 

Для наявних проблем можна рекомендувати наступне: 

- розробка актуального плану інформатизації сфери громадського здоров’я з 

формуванням ефективної інфрастуктури;   

- достатнє фінансове забезпечення галузі;  

- залучення українських IT-фахівців до  розробки програмних продуктів на ринкових 

умовах. 

Ключові слова: програмний продукт, медичні дані, безпека даних, e-Health, 

електронна система охорони здоров’я, автоматизація. 

ANNOTATION 

Tkachuk Oleksandr. Software and automation of processes in public health system. 

Qualifying scientific paper manuscript copyright. 

Master's thesis for an educational level of Master of Public Health a specialty 229 "Public 

Health", branch 22 "Healthcare". MHEI «Zhytomyr Medical Institute» of Zhytomyr Regional 

Council. Zhytomyr, 2021. 

Actuality of research. The introduction of modern information and communication 

technologies into the health care system contributes to the inevitable fundamental changes in the 

public health system. The need to preserve a huge amount of data requires the total automation of all 

processes in this area for the successful production of public health statistics. 
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In Ukraine, the medical industry is rapidly being covered by various incompatible MISs, 

software products of inadequate quality, which determines the relevance of the use of digital 

technologies and consolidation of the IT-community to develop and refine the existing software 

products and bring them to international standards. 

The purpose - is to study software and problems of process automation in public health, to 

identify problem issues and suggest the ways to solve them. 

Methods of research. During the research methods of comparison, generalization, system 

analysis were used to solve problems. 

Results. As a result of the study, it was found that the quality of existing software products is 

quite low and needs to be improved. Based on the results, a number of problems with the use of 

modern technologies in the public health area have been identified, and the low level of integration 

and correlation of programs needs to be improved. Recommendations for solving the described 

problems were offered. 

Conclusions. Considering the available software products currently used to automate the 

public health processes, we can conclude that the automation of the industry needs significant 

refinement but has good prospects in the future to become self-sufficient in the formation of data 

registers that will fill public health statistics and will allow for successful analysis, evaluation, 

monitoring, management and planning, decision support based on the analysis. 

For existing problems, we can recommend the following: 

- development of an up-to-date plan for informatization of the public health sphere with the 

formation of an effective infrastructure; 

- sufficient financial support of the industry; 

- involvement of Ukrainian IT specialists in the development of software products on market 

conditions payment. 

Keywords: software product, medical data, data security, e-Health, electronic health care 

system, automation. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Толбухіна Т. М. Роль медицини і вплив медичних препаратів на людей з ожирінням. 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Магістерська робота на здобуття 

освітнього ступеня магістра медсестринства за спеціальністю 223 «Медсестринство», галузь 

22 «Охорона здоров'я». КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної 

ради, Житомир, 2021. 

Актуальність дослідження. Проблема ожиріння та ефективність лікування 

різноманітними медичними препаратами в сучасному світі є однією з головних проблем 

людства. Ожиріння призводить до серйозних проблем зі здоров’ям, які часто є незворотними, 

до зростання захворюваності, втрати працездатності та навіть подальшої інвалідності. В 

сучасних обставинах життєдіяльності соціальна значущість проблеми ожиріння визначається 

загрозою інвалідності пацієнтів молодого віку і зменшенням загальної тривалості життя у 

зв'язку з частим розвитком важких супутніх захворювань. Важливість проблеми ожиріння, 

методів її лікування медичними препаратами, недостатній рівень її теоретичної та методичної 

розробки зумовили вибір теми дослідження магістерської роботи. 

Мета дослідження – вивчення і теоретичне обгрунтування ролі медицини, методів 

лікування і впливу медичних препаратів на людей з ожирінням. 

Методи дослідження. Для досягнення мети використано медико-соціологічне 

дослідження (анкетування) 105 респондентів за допомогою спеціального розробленого 

опитувальника. Контингент респондентів було сформовано таким чином, щоб були 

представлені особи різного соціального статусу (вчителі, медичні працівники, пересічні 

громадяни). У дослідженні були застосовані такі методи: педагогічний експеримент, 

опитування у формі анкети; методи математичної статистики обробки отриманих результатів.  

Результати. Підтверджено, що ожиріння є актуальною медико-соціальною 

проблемою, яка досягла на сьогодні глобальних масштабів. Надлишкова маса тіла та ожиріння 

є однією з ключових проблем 21 століття, яка призводить до зростання захворюваності та 

смертності, втрати працездатності. Особливо збільшилася кількість таких людей в останю 

чверть віку у зв’язку з розвитком технічного прогресу, який сприяє зниженню фізичної 

активності людей та порушенню режиму харчування. Статистика свідчить, що близько 50% 

населення світу мають надмірну масу тіла. Зайва вага знижує життєвий рівень, працездатність 

людини, ускладнює інтелектуальну і фізичну діяльність, призводить до ранньої інвалідності, 

передчасного старіння, скорочення тривалості життя. 

Встановлено, що основною причиною ожиріння та надлишкової ваги є енергетичний 

дисбаланс між калоріями, які вживаються, з однієї сторони, та калоріями, які витрачаються, з 

іншої.  

Встановлено, що в програмі зниження ваги медикаментозне лікування буде 

ефективним лише в поєднанні з дієтою та фізичними вправами.  

Крім того, встановлено, що при всій своїй привабливості використання 

медикаментозне лікування не приносить ефекту в лікуванні ожиріння, якщо не відбувається 

на тлі дотримання дієтичного режиму та фізичними навантаженнями. Медикаментозні засоби, 

що можуть використовуватися при лікування людей з ожирінням є досить обмеженими. 

Ефективність їх також не доведена, і не завжди використання дає бажаний результат. 

Висновки. Визначено, що основними способами лікування при надлишковій вазі й 

ожирінні є дотримання дієти з підвищеним вмістом клітковини, вітамінів та інших біологічно 

активних компонентів і обмеженням вживання легкозасвоюваних організмом вуглеводів, а 

також фізичні вправи. Надлишкова вага та ожиріння зумовлена не дотриманням вимог 

здорового способу життя, що поступово призводить до порушення обміну речовин і 

гормональної рівноваги. 

Встановлено, що ефективність препаратів для схуднення, представлених на ринку 

України, в більшості не співпадає з рекламними обіцянками. Хоча деякі мають місце та є 

ефективними у лікуванні людей з ожирінням. Здоровий спосіб життя – це дії, направлені на 
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підтримку здоров’я та уникнення захворювань. В основі здорового способу життя лежить 

індивідуальна система поведінки та звичок кожної окремої людини.  

Доведено, що чинником профілактики ожиріння, є методи, насамперед, раннього 

формування в дитини правильної харчової поведінки і раціонального рухового режиму, які 

повинні бути важливими компонентами виховання, – це важливий засіб попередження 

захворювання. 

Людський організм – найдосконаліша система, що саморегулюється й 

самооновлюється. Не потрібно заважати йому своїм нездоровим способом життя, і він 

віддячить вам гармонією повного духовного, психічного та фізичного здоров’я. 

Ключові слова: медичне середовище, медичний препарат, ожиріння, роль медицини і 

вплив медичних препаратів на людей з ожирінням. 

SUMMARY 

Tolbukhina T.M. The role of medicine and the impact of drugs on people with obesity. Qualification 

paper (manuscript copyright). Master's thesis for the degree of Master of Nursing in Specialty 223 

"Nursing", branch 22 "Health Care". KVNZ "Zhytomyr Medical Institute" of Zhytomyr Regional 

Council, Zhytomyr, 2021. 

Relevance of research. The problem of obesity and the effectiveness of treatment with various 

drugs in the modern world is one of the main problems of mankind. Obesity leads to serious health 

problems, which are often irreversible, to increased morbidity, loss of capacity for work and even 

subsequent disability or incapacitation. In modern circumstances, the social significance of the 

problem of obesity refers to the threat of disability in young patients and reduced overall life 

expectancy due to the frequent development of severe comorbidities. The importance of the problem 

of obesity, methods of its treatment with medications, the insufficient level of its theoretical and 

methodological development led to the choice of the topic of the master's thesis. 

The purpose of the study is to research and provide the theoretical grounds for the role of 

medicine, methods of treatment and the impact of drugs on obese people. 

Research methods. To achieve this goal, a medical and sociological survey of 105 respondents 

was used with the help of a specially designed questionnaire. The contingent of respondents was 

formed to represent people of different social status (teachers, health workers, ordinary citizens). The 

following methods were used in the study: pedagogical experiment, survey in the form of a 

questionnaire; methods of mathematical statistics of processing of the received results. 

Results. Obesity has been confirmed to be a significant medical and social problem that has 

reached global proportions today. Overweight and obesity are one of the key problems of the 21st 

century, leading to an increase in morbidity and mortality, as well as disability. The number of obese 

people has increased especially since the last quarter of the previous century due to the development 

of technological progress, which contributes to the reduction of physical activity and eating disorders. 

Statistics show that about 50% of the world's population is overweight. Being overweight reduces a 

person's standard of living, efficiency, complicates intellectual and physical activity, leads to early 

disability, premature aging, reduced life expectancy. 

It has been found that the main cause of obesity and overweight is an energy imbalance between 

calories consumed, on the one hand, and calories expended, on the other. 

It is established that in a weight loss program, treatment with drugs will only be effective in 

combination with diet and exercise. 

In addition, it has been found that for all its attractiveness, the use of drug treatment has no 

effect in the treatment of obesity if it does not occur simultaneously with diet and exercise. 

Medications that can be used to treat obese people are quite limited. Their effectiveness is also not 

proven, and their use does not always yield the desired result. 

Conclusions. It has been determined that the main methods of treatment of excessive weight 

and obesity are a diet high in fiber, vitamins and other biologically active components and limiting 

the use of easily digestible carbohydrates, as well as exercise. Excessive weight and obesity are 

caused by non-compliance with the requirements of a healthy lifestyle, which gradually leads to 

metabolic disorders and hormonal balance. 
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It is established that the effectiveness of weight loss drugs presented on the market in Ukraine 

in most cases does not match the advertising promises. At the same time, some of them are used and 

demonstrate efficacy in treating obese people. A healthy lifestyle is the complex of actions aimed at 

maintaining health and avoiding disease. The basis of a healthy lifestyle is an individual system of 

behavior and habits for each subject. 

It is proved that among the factors of obesity prevention are the methods, first of all, of early 

formation of proper eating behavior and rational motor regime in children, which should be important 

components of education - as they represent an important means of disease prevention. 

The human body is the most perfect system that self-regulates and self-renews. It does not need 

to be disturbed by unhealthy lifestyle, and it will be able to attain the harmony of complete spiritual, 

mental and physical health. 

Key words: medical environment, drug, obesity, the role of medicine and the impact of drugs 

on obese people. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Актуальність проблеми. Гострий інфаркт міокарда (ГІМ) – основна причина серцево-

судинної смертності в більшості розвинених країн світу. Інфаркт міокарда в Україні значно 

помолодшав. Зараз чоловіки 35-60 років помирають від  серцевих хвороб у 6 разів частіше ніж 

в країнах Європи. Наразі Україна і Європа рухаються в одному напрямку стосовно лікування, 

діагностики та профілактики інфаркту міокарда. Українські кардіологи застосовують сучасні 

методи лікування та діагностики, які запозичили в Європейських колег. 

Мета дослідження – провести порівняльний аналіз надання медичної допомоги при 

інфаркті міокарда в Україні та країнах Західної Європи та встановити роль медичної сестри в 

лікувально-профілактичному процесі. 

Матеріал та методи дослідження. Методи дослідження: бібліосемантичний (аналіз, 

співставлення, порівняння, узагальнення, систематизація наукової літератури для вивчення 

стану проблеми), системного аналізу та логічного узагальнення (для наукового обґрунтування 

ролі медичної сестри в лікуванні та профілактиці інфаркту міокарда), медико-соціологічний 

метод (опитування, анкетування), математичної обробки зібраних даних.  

Було опитано 100 медичних сестер кардіологічного відділення з питань діагностики, 

лікування, профілактики інфаркту міокарда.  

Результати дослідження.  

З 2008 року лікарні України, в тому числі «Обласна клінічна лікарня ім. О. Ф 

Гербачевського», використовують протокол обстеження, встановлення діагнозу, лікування та 

профілактики при ІМ відповідно до стандартів доказової медицини на підставі рекомендацій 

Європейського товариства кардіологів (ЕТК, 2008), Української асоціації кардіологів (УАК, 

2008) та національних Клінічних протоколів (2008) 

Результати дослідження переконали, що респонденти розуміють патологічні зміни, які 

виникають при інфаркті міокарда. Повні відповіді дали 17 медичних сестер вищої 

кваліфікаційної категорії, 20 – І категорії, 9 – ІІ категорії та 30 медичних сестер, які не мали 

категорії. 

Питання з блоку, який торкався діагностичних критеріїв, викликали труднощі у 

опитаних медичних сестер, зокрема, були допущені помилки, пов’язані з додатковими 

лабораторними та інструментальними методами дослідження. 28% медичних сестер дали не 

повну відповідь на ці питання, а від 5% опитаних зовсім не отримали відповідей. 77% 

медичних сестер відповіли правильно на питання «Які зміни на ЕКГ фіксують при інфаркті 

міокарда». 

На питання «Чим відрізняються стандарти діагностики інфаркту міокарда в Україні та 

країнах Західної Європи?» 60% опитаних медичних сестер відповіли правильно. 

85% медичних сестер знають, що таке реперфузія та 88% опитаних правильно вказали, 

які її переваги по відношенню до інших методів лікування ІМ. 

Всі опитані медичні сестри гарно обізнані стосовно первинної та вторинної 

профілактики. На питання щодо складових первинної профілактики 97% медичних сестер 

дали правильну та повну відповідь. 93% медичних сестер досконало володіють знаннями 

стосовно вторинної профілактики інфаркту міокарда. 

85% медичних сестер досконало обізнані з питань, викладених в нормативно-правових 

документах, якими повсякчас керуються в практичній роботі. 

Проведене дослідження переконало, завдяки запозиченим знанням західних колег та 

впровадженню сучасних методів діагностики та лікування в практику суттєво зменшились 

показники смертності, інвалідизації від ІМ, суттєво покращилась якість життя пацієнтів. В 

наш час українські кардіологи роблять вагомі кроки для того аби своєчасно попереджувати 

інфаркт міокарда. 
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Висновки. 

Реперфузійний центр на базі кардіологічного відділення КНП "Обласна клінічна лікарня 

ім. О. Ф Гербачевського" – сучасний заклад, створений з метою надання високоспеціалізованої 

допомоги хворим на інфаркт міокарда. 

Діагностика та лікування хворих на ІМ проводиться за протоколами Європейського 

товариства кардіологів та Української асоціації кардіологів, що позитивно відтворилося на 

якісних показниках роботи центру. 

Головне завдання медичних сестер кардіологічного відділення – пильна безперервна 

увага за станом здоров'я хворих на ІМ в гострий період захворювання, найбільш небезпечний 

ускладненнями, а також своєчасне попередження і виявлення цих ускладнень. 

 Результати опитування вказали на високий рівень теоретичної підготовки медичних 

сестер усіх кваліфікаційних категорій, які працюють в кардіологічних відділеннях. Медичні 

сестри мають ґрунтовні знання стосовно надання першої медичної допомоги при ІМ. Вони 

цікавляться новими методами діагностики та лікування ІМ, які використовуються в країнах 

Західної Європи.  

Роль медсестри кардіологічного відділення в процесі лікування пацієнтів важко 

переоцінити. Від своєчасного, сумлінного і якісного виконання призначень лікаря, 

дотримання вимог нормативно-правових документів, що регламентують роботу 

медперсоналу, залежить результат лікування, а, отже, здоров'я і життя пацієнтів.  

Ключові слова: інфаркт міокарда, порівняльний аналіз, стандарти лікування, 

коронарографія, стентування, медична сестра. 

ANNOTATION  

The urgency of the problem.  Acute myocardial infarction (AMI) is the leading cause of 

cardiovascular mortality in most developed countries. Myocardial infarction in Ukraine has significantly 

rejuvenated. Now men aged 35-60 die from heart disease 6 times more often than in European countries. 

Currently, Ukraine and Europe are moving in the same direction in the treatment, diagnosis and prevention 

of myocardial infarction. Ukraine uses modern methods of treatment and diagnosis, which it borrowed from 

in European colleagues. 

The purpose of the study is to conduct a comparative analysis of medical care for myocardial 

infarction in Ukraine and Western Europe and to establish the role of the nurse in the process of prevention 

and treatment. 

Material and methods of research: bibliosemantic (analysis, comparison, comparison, 

generalization, systematization of scientific literature to study the state of the problem), system analysis 

and logical generalization (for scientific substantiation of the role of a nurse in the treatment and prevention 

of myocardial infarction), medical and sociological method (survey, questionnaire), mathematical 

processing of collected data. The study was conducted among nurses of the cardiology department. 

100 nurses of the cardiology department were interviewed on the issues of diagnosis, treatment, 

prevention and comparative analysis of treatment with other countries, myocardial infarction. 

Results of the research.  

Since 2008, hospitals of Ukraine, including "Regional Clinical Hospital O. F. Gerbachevsky », use 

the protocol of examination, diagnosis, treatment and prevention of MI in accordance with the standards of 

evidence-based medicine on the basis of the recommendations of the European Society Cardiologists (ETC, 

2008), the Ukrainian Association of Cardiologists (UAC, 2008) and the National Clinical Protocols (2008). 

The results of the study convinced that the respondents understand the pathological changes that 

occur during myocardial infarction. 

Complete answers were given by 17 nurses of the highest qualification category, 20 – I category, 

9 – II category and 30 nurses who did not have a category. 

The questions from the block, which concerned the diagnostic criteria, caused difficulties for the 

interviewed nurses, in particular, errors were made related to additional laboratory and instrumental 

research methods. 
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28% of nurses did not give a complete answer to these questions, and 5% of respondents did not 

answer this question at all. 77% of nurses correctly answer the question "What changes in the ECG are 

recorded in myocardial infarction." 

To the question "What is the difference between the standards of diagnosis and treatment of 

myocardial infarction in Ukraine and Western Europe?" 60% of surveyed nurses answered correctly. 

85% of nurses know what reperfusion is, and 88% try to correctly indicate what benefits they 

receive after recovery from other treatments for MI. 

All nurses interviewed are well informed about primary and secondary prevention. 97% of nurses 

correctly and completely answered the questions about the components of primary prevention. 93% of 

nurses have a thorough knowledge of secondary prevention of myocardial infarction. 

85% of nurses are well aware of the issues set out in the regulations, which are always guided in 

practice. 

The study convinced, thanks to the borrowed knowledge of Western colleagues and the 

introduction of modern methods of diagnosis and treatment in practice significantly reduced mortality, 

disability from MI, significantly improved the quality of life of patients. Nowadays, Ukrainian cardiologists 

are taking significant steps to prevent myocardial infarction in a timely manner. 

Conclusions. 

The reperfusion center on the basis of the cardiology department of the Regional Clinical Hospital 

named after O.F. Gerbachevsky is a modern institution created to provide highly specialized care to patients 

with myocardial infarction. 

Diagnosis and treatment of patients with MI is carried out according to the protocols of the 

European Society of Cardiology and the Ukrainian Association of Cardiologists, which is positively 

reflected in the quality of the center. 

The main task of the nurses of the cardiology department is to pay constant attention to the state 

of health of patients with MI in the acute period of the disease, the most dangerous complications, as well 

as timely prevention and detection of these complications. 

The results of the survey indicated a high level of theoretical training of nurses of all qualification 

categories working in cardiology departments. Nurses have a thorough knowledge of first aid for MI. They 

are interested in new methods of diagnosis and treatment of myocardial infarction used in Western Europe. 

It is difficult to overestimate the role of the cardiac nurse in the treatment of patients. From timely, 

conscientious and high-quality execution of doctor's appointments compliance with regulatory 

requirements, which regulates the work of medical staff, ensures the outcome of treatment, and, health and 

life of people. 

Key words: myocardial infarction, comparative analysis, treatment standards, coronary 

angiography, stenting, nurse. 

ВИСНОВКИ 

Реперфузійний центр на базі кардіологічного відділення КНП "Обласна клінічна лікарня 

ім. О. Ф Гербачевського" – сучасний заклад, створений з метою надання високоспеціалізованої 

допомоги хворим на інфаркт міокарда. 

Діагностика та лікування хворих на ІМ проводиться за протоколами Європейського 

товариства кардіологів та Української асоціації кардіологів, що позитивно відтворилося на 

якісних показниках роботи центру. 

Головне завдання медичних сестер кардіологічного відділення – пильна безперервна 

увага за станом здоров'я хворих на ІМ в гострий період захворювання, найбільш небезпечний 

ускладненнями, а також своєчасне попередження і виявлення цих ускладнень. Від їх знань та 

вмінь залежить життя та здоров'я пацієнтів.  

Результати опитування вказали на високий рівень теоретичної підготовки медичних 

сестер усіх кваліфікаційних категорій, які працюють в кардіологічних відділеннях. Медичні 

сестри мають ґрунтовні знання стосовно надання першої медичної допомоги при ІМ. Вони 

цікавляться новими методами діагностики та лікування ІМ, які використовуються в країнах 

Західної Європи.  
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Роль медсестри кардіологічного відділення в процесі лікування пацієнтів важко 

переоцінити. Від своєчасного, сумлінного і якісного виконання призначень лікаря, 

дотримання вимог нормативно-правових документів, що регламентують роботу 

медперсоналу, залежить результат лікування, а, отже, здоров'я і життя пацієнтів.  
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АНОТАЦІЯ 

 

Черняк І.М. Досвід реалізації проекту «Банк грудного молока» в аспекті громадського 

здоров'я. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Магістерська робота на здобуття 

освітнього ступеня магістра за спеціальністю галузь 229 «Громадське здоров'я». КВНЗ 

«Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради, Житомир, 2021.  

Актуальність.Передчасні пологи, частота який сягає 8-10% в світі, мають значний 

медичний, економічний, психологічний та соціальний аспекти. Оскільки всі можливі 

фармакологічні та хірургічні способи попередження передчасних пологів не в силах зменшити 

їх частоту в загальносвітовому та популяційному аспектах, зусилля науковців та практичних 

лікарів спрямовано на удосконалення виходжування недоношених новонароджених. Одним з 

таких новітніх методів є ранній початок вигодовування грудним молоком. Грудне молоко є 

найкращим  середовищем для годування новонароджених, у тому числі – недоношених.  

Відмічено, що ранній початок вигодовування саме грудним молоком сприяє кращим  

наслідкам в розвитку новонародженого. Згідно до рекомендації ВООЗ, материнське грудне 

молоко є кращим способом вигодовування недоношених новонароджених, за відсутності такої 

можливості найкращою альтернативою є  пастеризоване донорське молоко. 

Мета дослідження – наукове обґрунтування впливу діяльності банку грудного молока 

на громадське здоров'я в аспекті удосконалення виходжування недоношених 

новонароджених.  

Методи дослідження: клініко-статистичний – проаналізовано основні показники 

діяльності Банку грудного молока Перинатального центру м.Києва за 2018-2020 роки, 

показники Перинатального центру м.Києва в сфері надання допомоги недоношеним 

новонародженим; психологічний – методом анкетування вивчено психологічний стан донорок 

грудного молока та матерів недоношених реціпієнтів, статистичні методи для підтвердження 

вірогідності динаміки показників неонатальної захворюваності.  

Результати. Встановлено, що провідним чинником, який спонукав жінок до донації 

грудного молоко було прагнення допомогти у виходжуванні недоношених новонароджених  - 

на неї посилалась майже кожна друга учасниця дослідження. Наступними за значимістю 

прийняття рішення про донорство грудного молока причиною було бажання допомогти іншим 

матерям у налагоджуванні грудного вигодовування, уникнути марнування надлишку грудного 

молока, допомогти попередити захворювання у здорових доношених новонароджених.  

Основним джерелом отримання інформації про функціонування банку грудного молока 

є персонал закладу (32,3%). Ресурси Перинатального центру, включаючи офіційну сторінку та 

сторінки в соціальних мережах, вже мають більш розгалужену мережу читачів, однак 

оптимальним способом поширення інформації про дононрство грудного молока мали б стати 

засоби масс-медів, які займають останній щабель в цьомурозподілі.  

Середня кількість молока, що його банк отримує від одного донора, складає 1200 мл на 

тиждень. Максимальний об'єм, отриманий за тиждень від однієї донорки – 3600 мл, 

мінімальний – 200 мл. Загальна кількість молока, що її було банком отримано від однієї 

донорки, складає в середньому 15,6 л, від мінімальної -  4 л до максимальної 33 л. Протягом 

звітного періоду банком було оброблено та збережено  990 літрів ДГМ, що відповідає 8603 

порціям.Основним споживачем ДГМ є відділення реанімації та інтенсивної терапії 

новонароджених, де провідною метою призначення його є ранній початок вигодовування 

недоношених дітей. 5516 порцій, які було передано до цього відділення протягом року, було  

спожито 345 новонародженими, тобто в середньому – 16 порцій на одного реципієнта, від 

мінімальної кількості – 3 порції до максимальної – 24 порції. 

Основною категорією реципієнтів, що отримували ДГМ з метою ентерального 

харчування, були новонароджені вагою 1000-1499 г. В  першу чергу це можна пояснити більш 

вираженою десинхронізацією між пологами та встановленням лактації у матері. Середня 

тривалість споживання ДГМ у них склала 11,3±0,8 днів, від  2 днів до 14 днів.  
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Показник перинатальної смертності при передчасних пологах в Перинатальному центрі  

2019 року склав 3,6%,  2020  - 3,3%, тобто відмічено його тенденцію до зниження.Хоча ця 

тенденція не має статистичної вірогідності, було виконано спробу виявити зв'язок між нею та 

активним призначенням ДГМ для раннього початку ентерального харчування. Важливо 

відмітити, що найбільш відчутним та статистично значимим є зниження показника 

перинатальної смертності в ваговій категорії 1000-1499 г – від 4,6% 2019 року до 2,1% 2020. 

На тлі статистично вірогідного зниження частоти НЕК у новонароджених, протягом 2020 

року не було зареєстровано жодного випадку перфоративної форми захворювання, а також 

жодного летального випадку, асоційованого з НЕК.  

Не викликає сумнівів, що тривалість парентерального харчування визначає подальший 

прогноз виходжування новонародженого, адже від неї залежить тривалість перебування у 

відділенні реанімації та інтенсивної терапії, а також  наявність внутрішньовенного катетера є 

чинником ризику неонатального сепсису. Статистично вірогідне зниження тривалості цього 

періоду зафіксовано для найбільш вразливих вагових категорій – 500-999 г та 1000-1499 г., що 

є пов'язаним з широким застосуванням донорського грудного молока.  

2020 року зареєстровано тенденцію до зниження загальної частоти БЛД, особливо 

виражену для тяжкого та середнього ступеню тяжкості. Більш вираженими є зміни в 

тривалості вентиляційної підтримки,  інвазивної та неінвазивної, що її вимагали недоношені 

новонароджені відділення реанімації та інтенсивної терапії.  

Середня тривалість перебування у відділенні реанімації та інтенсивної терапії для 

недоношених протягом 2020 року має тенденцію до зменшення – від 13,8±4,7 днів до 12,7 ±3,8. 

Така тенденція не має статистичної вірогідності, проте значимості набуває  в ваговій категорії 

1000-1499 г.  Це є результатом комплексу заходів – удосконалення першої допомоги 

новонародженим (подовжений перший вдих на пуповині, що пульсує, уникнення інкубації за 

рахунок розширених можливостей неінвазивної вентиляції). Не можна заперечувати роль 

впровадження ДГМ в реалізації цієї тенденції, саме через набуття нею статистичної 

значимості в ваговій групі найбільш активних реципієнтів.  

Встановлено, що матері, діти яких отримують ДГМ з метою раннього початку 

ентерального годування, раніше реєструють початок повноцінної лактації – жінки після 

своєчасних пологів через 2,6 днів на відміну віл контрольної групи – 4,3 дні.Аналогічну 

закономірність виявлено і стосовно часу виходу лактації  на обсяг цілодобового годування. У 

матерів реципієнтів ДГМ це відбувалось швидше, особливо у разі своєчасного розродження 

(5,3 днів при порівнянні з 8,7 днів в контрольній групі). 

Показано, що як серед матерів реципієнтів донорського грудного молока, так і серед 

донорок протягом перших двох місяців після пологів спостерігають меншу частоту депресій 

та станів підвищеної тривожності, ніж серед контрольної групи породіль, що народили 

своєчасно.  

Ключеві слова: банк грудного молока, донорське грудне молоко, некротичний 

ентероколіт, бронхолегенева дисплазія.  

SUMMARY 

Cherniak Inna.The expierence of  project realization “Human milk bank” in aspect of public 

health. Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. Master's thesis for a master's degree 

in nursing in the specialty "Public healt”, 229" Health care ". KVNZ "Zhytomyr Medical Institute" 

of the Zhytomyr Regional Council, Zhytomyr, 2021. 

Importance. Preterm birth, the incidence of which reaches 8-10% in the world, has significant 

medical, economic, psychological and social aspects. Because all possible pharmacological and 

surgical methods of preventing preterm birth are not able to reduce their frequency in the global and 

population aspects, the efforts of scientists and practitioners are aimed at improving the care of 

premature infants. One such new method is the early start of breastfeeding. Breast milk is the best 

environment for feeding newborns, including premature babies. It is noted that the early start of 

breastfeeding promotes better results in the development of the newborn. According to the WHO 
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recommendation, breast milk is the best way to feed premature infants, in the absence of such a 

possibility, the best alternative is pasteurized donor milk. 

The purpose of the study is to scientifically substantiate the impact of breast milk bank 

activities on public health in terms of improving the care of premature infants. 

Research methods: clinical and statistical - the main indicators of the Breast Milk Bank of the 

Perinatal Center of Kyiv for 2018-2020, indicators of the Perinatal Center of Kyiv in the field of care 

for premature infants; psychological - the method of questionnaires studied the psychological state of 

breast milk donors and mothers of premature recipients, statistical methods to confirm the probability 

of the dynamics of neonatal morbidity. 

Results. It was found that the leading factor that motivated women to donate breast milk was 

the desire to help in the care of premature infants - it was referred to by almost every second 

participant in the study. The next most important reason for deciding on breast milk donation was the 

desire to help other mothers in establishing breastfeeding, to avoid wasting excess breast milk, to help 

prevent disease in healthy full-term newborns. 

The main source of information about the functioning of the breast milk bank is the staff of the 

institution (32.3%). The Perinatal Center's resources, including the official page and social media 

pages, already have a more extensive network of readers, but the best way to disseminate information 

about breast milk donation should be the media, which is the last step in this distribution. 

The average amount of milk a jar receives from one donor is 1,200 ml per week. The maximum 

volume received per week from one donor is 3600 ml, the minimum is 200 ml. The total amount of 

milk that the bank received from one donor is on average 15.6 liters, from the minimum - 4 liters to 

a maximum of 33 liters. During the reporting period, the bank processed and stored 990 liters of 

DGM, which corresponds to 8603 portions. The main consumer of DGM is the neonatal intensive 

care unit, where the main purpose of its appointment is the early start of breastfeeding premature 

infants. 5,516 portions that were transferred to this department during the year were consumed by 

345 newborns, ie an average of 16 servings per recipient, from a minimum of 3 servings to a 

maximum of 24 servings. 

The main category of recipients who received DGM for enteral nutrition were newborns 

weighing 1000-1499 g. This can be primarily explained by the more pronounced desynchronization 

between childbirth and the establishment of lactation in the mother. The average duration of DGM 

consumption was 11.3 ± 0.8 days, from 2 days to 14 days. 

The perinatal mortality rate in preterm birth in the Perinatal Center in 2019 was 3.6%, in 2020 

- 3.3%, ie its tendency to decrease was noted. Although this trend has no statistical probability, an 

attempt was made to identify a link between it and active appointment of DGM for early onset of 

enteral nutrition. It is important to note that the most significant and statistically significant is the 

decrease in perinatal mortality in the weight category of 1000-1499 g - from 4.6% in 2019 to 2.1% in 

2020. 

Against the background of a statistically significant decrease in the incidence of NEC in 

newborns, during 2020 no case of perforated form of the disease was registered, as well as no fatal 

case associated with NEC. 

There is no doubt that the duration of parenteral nutrition determines the further prognosis of 

the newborn, because it depends on the length of stay in the intensive care unit, as well as the presence 

of an intravenous catheter is a risk factor for neonatalst  sepsis. A statistically significant decrease in 

the duration of this period was recorded for the most vulnerable weight categories - 500-999 g and 

1000-1499 g, which is associated with the widespread use of donor breast milk. 

In 2020, there was a tendency to reduce the overall frequency of BPD, especially for severe and 

moderate severity. More pronounced are the changes in the duration of ventilation support, invasive 

and non-invasive, as required by premature neonates in intensive care and intensive care. 

The average length of stay in the intensive care unit for premature infants during 2020 tends to 

decrease - from 13.8 ± 4.7 days to 12.7 ± 3.8. This trend has no statistical probability, but becomes 

significant in the weight category of 1000-1499 g. This is the result of a set of measures - improving 

first aid for newborns (prolonged first breath on the pulsating umbilical cord, avoiding incubation due 
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to expanded non-invasive ventilation). The role of the introduction of DGM in the implementation of 

this trend cannot be denied, precisely because of its acquisition of statistical significance in the weight 

group of the most active recipients. 

It was found that mothers whose children receive DGM for the purpose of early onset of enteral 

feeding, earlier register the beginning of full lactation - women after timely delivery in 2.6 days in 

contrast to the control group - 4.3 days. A similar pattern was found in relation to the time of lactation 

on the volume of round-the-clock feeding. In the mothers of DHM recipients, this occurred faster, 

especially in the case of timely delivery (5.3 days compared with 8.7 days in the control group). 

It has been shown that both mothers of recipients of donor breast milk and donors during the 

first two months after delivery have a lower incidence of depression and anxiety, than among the 

control group of women who gave birth on time. 

Key words: breast milk bank, donor breast milk, necrotic enterocolitis, bronchopulmonary 

dysplasia. 

ВИСНОВКИ 

1. Основним джерелом отримання інформації про програму донорства грудного молока 

є співробітники Перинатального центру м.Києва (32,3%), що і визначає основну мотивацію 

учасниць дослідження. Перспективою розвитку ідеї донорства грудного молока в Україні є 

популяризація в засобах масової інформації з метою розширення аудиторії та заохочення 

жінок, що народили в інших акушерських закладах.  

2. Основним пулом реципієнтів ДГМ в  Перинатальному центрі м.Києва є недоношені 

пацієнти відділення реанімації та інтенсивної терапії.  Найбільша частка пацієнтів, що 

отримували ДГМ, перебували в ваговій категорії 1000-1499 г.  Середня тривалість споживання 

ДГМ  пацієнтами цього відділення – 6,5±0,9 днів.  

3. Вплив широкого впровадження  ДГМ для раннього початку ентерального харчування 

протягом 2020 року  проявляється тенденцією до зниження частоти некротичного 

ентероколіту та бронхо-легеневої дисплазії, що віднаходить підтвердження в наукових 

публікаціях різних країн.  

4. Досягнуте за участю цієї тенденції зниження тривалості вентиляційної підтримки та 

перебування у відділенні дитячої реанімації та інтенсивної терапії має позитивний вплив на 

громадське здоров'я. 

5. Серед жінок, що беруть участь в програмі донації грудного молока в умовах 

Перинатального центру доміну ють жінки, що народили передчасно (45 з 65).  Враховуючи 

основний пул реципієнтів, що складається з недоношених новонароджених, це є сприятливим 

чинником. Натомість перспективою розвитку служби донорства грудного молока є 

популяризація ідеї серед жінок, що народили своєчасно.  

6. Матері реципієнтів донорського грудного молока демонструють більш швидкі темпи 

встановлення лактації та час досягнення лактації рівня, достатнього для цілодобового 

годування малюка, ніж жінки, діти яких не отримували донорського грудного молока.  Частота 

випадків лактостазу та зменшення об'єму лактації  є нижчою серед матерів реципієнтів 

донорського грудного молока, ніж серед жінок контрольної групи. Донорство грудного 

молока має позитивний вплив на перебіг лактації у учасниць програми – випадки лактостазу 

та лактаційних кризів спостерігають значно рідше, ніж в контрольній групі.  

7. Матері дітей -реципієнтів ДГМ через місяць та через 2 місяці після пологів мають 

нижчий рівень ситуаційної та особистісної тривожності, рідше мають депресію, ніж жінки 

контролної групи.  Донорки грудного молока через 1 та 2 місяці після початку участі в 

програмі також демонструють нижчий рівень тривожності та меншу поширеність депресії.  

Публікації за темою магістерського дослідження 

1.Загородня О.С., Біла В.В., Черняк І.М., Лазо І.І. Банк грудного молока в Україні – реалії 
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АНОТАЦІЯ 

 

Чорнобрива Л. В. Особливості використання інноваційних технологій навчання при 

викладанні «Основ медсестринства» (на прикладі Рокитнівського фахового медичного 

коледжу). Магістерська робота на здобуття освітнього ступеня магістра медсестринства за 

спеціальністю 223 «Медсестринство», галузь 22 «Охорона здоров’я». Житомирський 

медичний інститут Житомирської обласної ради, Житомир, 2021. 

Актуальність дослідження викликана необхідністю використання інноваційних 

технологій в процесі навчання для формування знань, умінь, навичок, професійної 

компетентності з основ медсестринства у майбутніх медичних сестер.  

Мета дослідження полягає у визначенні, теоретичному обґрунтуванні й 

експериментальній перевірці дієвості педагогічних умов формування основ професійності в 

майбутніх медичних сестер засобами інноваційних технологій навчання в процесі вивчення 

спеціальних дисциплін. 

Матеріал та методи дослідження. У дослідженні взяли участь 218 осіб. Дослідженням 

були охоплені студенти другого курсу 90 осіб і практикуючі медичні сестри КНП 

«Рокитнівська центральна районна лікарня» – 58 осіб. Спочатку нами планувалася більша 

кількість досліджуваних (150 студентів і 75 медичних сестер), але з врахуванням специфіки 

дослідження ми забрали групи студентів (30 осіб) лікувальної справи і 17 практикуючих 

медичних сестер реанімаційного відділення. Також в дослідженні взяли участь пацієнти КНП 

«Рокитнівська центральна районна лікарня» – 70 осіб. В якості методів дослідження 

виступили: спостереження, опитування, констатуючий і формуючий експерименти, 

статистичні методи обробки матеріалів дослідження. 

У програму діагностики на етапі констатуючого експерименту увійшли 

багатофакторний опитувальник особистості Р. Кеттелла; методика Л. Шрагіна «Оригінальні 

асоціації за подібністю як компонент креативності»; аналіз медсестринської історії хвороби, 

інтерв’ювання практикуючих медичних сестер і пацієнтів з метою виявлення особливостей 

особистісних і професійних якостей спеціалістів медсестринської справи. 

Результати дослідження 

Дослідження показало, що творчі здібності і особистісно індивідуальні якості 

найефективніше здійснюються при наявності ряду спеціально організованих умов: 

формуванні у студентів сприйнятливості до нового, творчої активності і мотиваційно-

ціннісного ставлення до професії, розвиток у майбутніх і професійних медсестер креативних 

якостей, творчої уяви, включення їх в ситуації з багаторівневими рішеннями, орієнтація на 

творче вирішення низки медичних завдань, розвиток рефлексорно-оціночних здібностей і 

навичок студентів, спрямованість на самооцінку, саморозвиток, самовираження в професійній 

діяльності, формування комунікативних умінь, гнучкості та творчого стилю в спілкуванні, 

контактності з пацієнтами. 

Висновки. Проведене дослідження підтвердило можливість формування 

професійності фахівців медсестринської справи новими методами. Найефективнішими 

виступають інноваційні освітні технології, орієнтовані на розширення можливостей 

компетентного вибору різних аспектів професійної діяльності через формування 

індивідуального стилю і забезпечення можливостей для пошуку адекватних способів 

реалізації своєї індивідуальності в сьогоденні і майбутньому. До основних форм і методів 

інноваційного навчання відносять: інтерактивні технології, що включають в себе імітаційні 

(проблемна лекція, мозковий штурм, кооперативне навчання, кейс-стаді) і неімітаційні 

(стажування з виконанням посадової ролі, імітаційні тренінги – ділові гри) технології; 

інтегративні технології (технологія подвійної петлі) і комп’ютерні технології. 

Ключові слова: майбутні медичні сестри, інновації, компетентності, експеримент, 

інтерактивні технології 
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ANNOTATION 

Chornobryva L. V. Peculiarities of using innovative teaching technologies in teaching 

«Fundamentals of Nursing» (on the example of Rokytne Professional Medical College). Master's 

thesis for the degree of Master of Nursing in specialty 223 «Nursing», branch 22 «Health». Zhytomyr 

Medical Institute of the Zhytomyr Regional Council, Zhytomyr, 2021. 

The relevance of the study is due to the need to use innovative technologies in the learning 

process for the formation of knowledge, skills, abilities, professional competence in the basics of 

nursing in future nurses. 

The purpose of the study is to determine, theoretically substantiate and experimentally test the 

effectiveness of pedagogical conditions for the formation of the foundations of professionalism in 

future nurses by means of innovative learning technologies in the study of special disciplines. 

Material and research methods. 218 people took part in the study. Students were covered by 

the second year students 90 people and practicing medical sisters of the КNP «Rokytne Central 

District Hospital» – 58 people. Initially, we have planned a larger number of studied (150 students 

and 75  medical sisters), but taking into account the specifics of the research we took groups of 

students (30 people) of medical affairs and 17 practicing medical sisters of the resuscitation 

department. Also, patients of the KNP «Rokytne Central District Hospital» took part in the 

study – 70 people. As methods of research performed: observation, survey, constitutive and molding 

experiments, statistical methods of processing research materials. 

In the diagnostics program at the stage of the constituting experiment, a multifactorial 

questionnaire of the personality was included. Kettella; Method LI.I. Shragin «original associations 

according to similarity as a component of creativity»; An analysis of the nursing history of the disease, 

interviewing practitioners of medical sisters and patients in order to identify the features of personal 

and professional qualities of nursing specialists. 

Results of the research 

The research showed that creative abilities and personal individual qualities are most effective 

in the presence of a number of specially organized conditions: forming students of susceptibility to 

new, creative activity and motivational and value attitude towards the profession, development in 

future and professional nurses of creative qualities, creative imagination, inclusion of them in a 

situation with multilevel decisions, orientation to a creative solution of a number of medical tasks, 

the development of reflexorial and evaluation abilities and skills of students, the orientation of self-

esteem, self-development, self-expression in professional activity, formation of communicative 

skills, flexibility and creative style in communication, contact with patients. 

Conclusions. The conducted research confirmed the possibility of forming professionalities 

of nursing specialists with new methods. The most effective are innovative educational technologies, 

focused on expanding opportunities for the competent choice of various aspects of professional 

activity through the formation of an individual style and provide opportunities to find adequate ways 

to implement its individuality in the present and future. The main forms and methods of innovation 

training include: interactive technologies that include simulation (problem lecture, brainstorming, 

cooperative training, case stad) and non-imitation (internships with the execution of the official role, 

simulation trainings – business games) technologies; Integrative technologies (double loop 

technology) and computer technology. 

Key words: future medical sisters, innovations, competence, experiment, interactive 

technologies. 
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ВИСНОВКИ 

Виконане нами теоретико-прикладне дослідження, присвячене вивченню педагогічних 

умов використання інноваційних технологій у підготовці фахівців сестринської справи під час 

викладання навчального курсу «Основи медсестринства», дозволило зробити наступні 

висновки. 

1. Обраний в якості методологічного інноваційний підхід задає якісно нові орієнтири в 

підготовці медичних сестер і забезпечує формування особистісних якостей, що визначають 

основи становлення професійність: компетентність, культуру професійної поведінки, 

розвиток емоційно-вольової сфери особистості. 

2. Аналіз отриманих в дослідженні результатів дозволяє виділити ряд тенденцій 

формування основ професійності спеціалістів медсестринської справи: тенденція, яка 

розкриває залежність ефективності використання інноваційних технологій від характеру і 

якості освітнього середовища в медичному коледжі; найкращі умови створюються при 

посиленні особистісного компоненту в професійній освіті, розширенні варіантів взаємодії в 

педагогічному процесі; тенденція, яка розкриває залежність ефективності формування 

професійності медичної сестри від того, наскільки викладання і освоєння спеціальних 

дисциплін включено в соціокультурний і життєдіяльний контекст. 

3. Встановлено, що проявляється стійка позитивна динаміка зміни рівня професійності 

медсестер і студентів. Якщо до експерименту у медичних сестер, незважаючи на їх досвід, 

спостерігався переважно лікарський підхід до вирішення проблем пацієнта, то на другому 

етапі і студенти, і медичні сестри більш творчо стали підходити до вирішення тієї чи іншої 

ситуації, проявляли більшу незалежність і сміливість в прийнятті рішень, виявили схильність 

до професійного медсестринськго мислення.  

4. В ході аналізу було виявлено, що особистісна складова професійності студентів 

медичного коледжу розвивається успішно за такими чинниками як креативність та 

комунікабельністьі, в меншій мірі – схильність до змін вольових якостей особистості. 

Проведене дослідження підтвердило можливість формування професійності фахівців 

медсестринської справи новими методами. Результати дослідження вводять нас в нове коло 

невирішених проблем, дослідження яких продиктоване потребами теорії і практики 

педагогічної та медичної освіти. 

Публікації за темою магістерського дослідження 

1. Чорнобрива Л.В. Організаційно-педагогічні умови формування професійної 

компетенції майбутніх медичних сестер у процесі фахової підготовки(методичний аспект) 

тези Журнал Медсестринство Тернопіль 2020р. №4 ст.20  

2. Чорнобрива Л.В .Спрямованість педагогічного процесу на формування професійної 

компетентності майбутніх медичних сестер до фахової діяльності згідно зі світовими 

стандартами. Збірник матеріалів XI Науково-практичної конференції з міжнародною участю 

«Вища освіта та практика в медсестринстві» . Житомир 20-23 жовтня 2020 року с.190-197  

3. Чорнобрива Л.В. Практичне впровадження інноваційних методів в умовах 

дистанційного навчання при викладанні основ медсестринства. XXV Міжнародний медичний 

конгрес студентів і молодих вчених Тернопільського національного медичного університету 

ім. І. Я. Горбачевського (12-14 квітня ) 

4. Чорнобрива Л.В. Формування професійної компетентності майбутніх медичних 

сестер в освітньому процесі фахової підготовки медичного коледжу . Молодий вчений: наук. 

журн., 2021. №5 (93) 

 

 

 

 

 

 



 

285 
 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

ЖИТОМИРСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису 

 

Шатило Ірина Валеріївна 

                                                 УДК 001.891:[646.7:316.728:613] 

 

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА 

 

ВПЛИВ КОСМЕТОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ 

НА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

І ЯКОСТІ ЖИТТЯ СЕРЕД ЇХ СПОЖИВАЧІВ 

 

                                   Спеціальність: 229 – Громадське здоров’я 

Галузь знань: 22 – Охорона здоров'я 

 

Подається на здобуття освітнього ступеня магістра  

Магістерська робота містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідні джерела. 

Шатило І.В 

 

Науковий керівник:                                                     Киричук Іван Миколайович 

                                                                                       кандидат медичних наук 

  

 

 

 

 

Житомир 2021 
 

 



 

286 
 

АНОТАЦІЯ 

 

Шатило І.В. Вплив косметологічних послуг на формування здорового способу життя і якості 

життя серед їх споживачів. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Магістерська 

робота на здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я», 

галузі знань 22 «Охорона здоров’я». Житомирський медичний інститут Житомирської 

обласної ради, Житомир, 2021. 

Актуальність дослідження. Аналіз вітчизняних і закордонних джерел наукової 

літератури дозволяє зробити висновок, що тема впливу косметології на формування якості 

життя і здорового способу життя людини вивчена недостатньо, що і обумовило мету і 

актуальність нашого дослідження. 

Мета дослідження – дослідити якість життя і ведення здорового способу життя у 

споживачів косметологічних послуг і їх можливий взаємозв’язок, а також, можливий 

додатковий вплив на якість життя людини. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети використано методи 

системного аналізу, системного підходу, логічного узагальнення, бібліосемантичний,  медико-

соціологічний,  статистичний. 

Медико-соціологічне дослідження (анкетування) проведено серед 128 осіб, споживачів 

косметологічних послуг(всі жителі м. Житомира), за спеціально розробленою анкетою. 

Результати. За результатами дослідження джерел наукової літератури було зроблено 

висновок про наявність обмеженої інформації про вплив косметології  на якість життя людини 

і здоровий спосіб життя. 

Наше дослідження було проведено серед 128 осіб, які є постійними клієнтами 

косметологів. Визнано недійсними 6 анкет (4,7%), які були заповнені менше ніж на 50%. В 

статистичну обробку було взято 122 анкети. В ході дослідження було встановлено, що 

середній вік респондентів склав 34 роки, 67% – є заміжніми, 70% – мають дітей, 75% 

респондентів мають вищу освіту, 25% – середню спеціальну або неповну вищу, 42% – 

працюють в системі державного управління, 40% – є фізичною особою підприємцем, 11% – 

наймані працівники в приватному секторі, 7% – непостійний заробіток, студенти. 

Дослідження мотиваційних механізмів користування послугами косметологів виявили: 

- 58% – щоб почувати себе комфортно в соціосередовищі; 

- 57% – відзначили, що послуги косметолога дозволяють покращити зовнішність, що 

знімає психологічну напруженість в соціосередовищі; 

- 42% – бажають подобатись оточуючим; 

- 41,6% – потреба в корекції природних вад; 

- 8% – бажання виділитись серед колег. 

Дослідження у користувачів послуг косметолога, що вони цінують в інших людях, 

встановлено: 

- для 66% респондентів важлива природна зовнішність людини, 

- для 28,3% – подобається скоригована косметологом зовнішність, 

- 5,7% респондентів цінують в людях, насамперед, почуття гумору, розум, внутрішнє 

багатство (внутрішній «космос»). 

Дослідження якості життя респондентів, які користуються послугами косметолога 

встановив: 

- місячний дохід (середній) – 13 тис. грн./міс., 

- 58 % мають квартиру, 

- 25% – власний будинок, 

- 8% – орендують житло, 

- 9% – проживають з батьками або іншими членами родини, 

- 42% – мають власний автомобіль. 

Дослідження реальних факторів, які впливають на якість життя респондентів і які є 

важливими для них, визначено: 
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- 75% – на якість життя впливають їх доходи, 

- 50% – побутові умови, 

- 35% – потребують косметологічних послуг, які покращують їм якість життя, 

- 33,3% – рахують, що якість життя може покращити заняття спортом, 

- 30% – фітнес, а 17% – було б доцільно відвідувати басейн. 

Дослідження, серед споживачів косметологічних послуг, рейтингового визначення 

факторів, які впливають на їх якість життя і які мали б бути покращені, виявили: 

- На І місті в рейтингу респонденти поставили, – наявність вільного часу на особисте 

життя, - 8,1 балів (максимальна оцінка – 10 балів), 

- ІІ місце – 7,9 балів – мій зовнішній вигляд, 

- ІІІ місце – 7,4 бали – рівень оплати праці, 

- ІV місце – 7,3 бали – мій одяг, 

- V місце – 6,1 балів – приватний автомобіль, 

- VІ місце – 3,8 бали – доступ до спортивних манежів та арен. 

На питання, що більше впливає на загальний стан респондента – зовнішній вигляд чи 

матеріальний стан? 

83% відповіли, що більш важливим є рівень фінансового забезпечення. 

66% – більше турбує зовнішність. 

34% – важливими є і матеріальний стан, і зовнішній вигляд, які спільно вагомо 

впливають на їх якість життя. 

Дослідження здорового способу життя встановлено, що 66,7% осіб, які користуються 

послугами косметологів, ведуть активний спосіб життя, відвідують спортивні секції, фітнес-

центри, басейн, що позитивно позначається на їх здоров’ї, фігурі, зовнішньому вигляді і на 

якості життя. 

SUMMARY 

Shatylo I.V. The impact of cosmetology services on the formation of a healthy lifestyle and quality 

of life among consumers. Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. The master’s 

thesis is for getting a master’s degree in speciality 229 “Public health”, in the field of knowledge 22 

“Health care”. Zhytomyr Medical Institute of Zhytomyr Regional Council, Zhytomyr, 2021. 

The relevance of research. The analysis of domestic and foreign sources of scientific literature 

allow us to make a conclusion, that the topic of the cosmetology’s impact on the formation of quality 

of life and healthy lifestyle is poorly studied, that determined the goal and relevance of our research. 

The goal of research is to investigate the quality of life and maintaining a healthy lifestyle of 

the cosmetology services’ consumers and their possible relationship, as well as the possible impact 

on the quality of human life. 

The methods of research. To achieve this goal is used the methods of system analysis, system 

approach, logical generalisation, bibliosemantic, medical and sociological, statistical. 

Medical and sociological research (a survey) was conducted among 128 people, consumers of 

the cosmetology services (all the inhabitants of Zhytomyr ), according to a specially designed survey.  

The results. According to the results of the research of sources of scientific literature was 

concluded that there was limited information about the cosmetology’s  impact on human’s quality of 

life and healthy lifestyle. 

Our research was conducted among 128 people, who are the regular customers of 

cosmetologysts. Six surveys (4,7%) were invalidated, which were filled in less than 50%. 122 surveys 

were taken for statistical processing. During the research, it was found that the average age of 

respondents was 34 years, 67% - are married, 70% - have children, 75% of respondents have higher 

education, 25% - have specialized secondary education, or incomplete higher education, 42% work 

in public administration system, 40% - are individual entrepreneurs, 11% - are employees in the 

private sector, 7% - have non-permanent earnings, students. 

The research of motivational mechanisms for using cosmetologists' services found : 

- 58% -  to feel comfortable in socio-environment ; 
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- 57% - noted , that cosmetologist’s services allow them to improve appearance, that relieves 

psychological tension, in socio-environment; 

- 42% - want to please others; 

- 41,6% - need to correct natural defects; 

- 8% - want to stand out among colleagues; 

The research among consumers of the cosmetologist’s services, what they value in other people, 

established: 

- 66 % of respondents are important natural human appearance; 

- 28,3% - like adjusted appearance by a cosmetologist; 

- 5,7% of respondents value in people, first of all, sense of humour, intelligence, inner wealth ( 

inner “space”). 

The research of respondents’ quality of life, who use the services of a cosmetologist found: 

- monthly income (average) – 13 thou. UAH/mo.; 

- 58% - have a flat, 

- 25% - have their own house, 

- 8% - rental housing, 

- 9% - live with parents or other members of the family, 

- 42% - have their own car. 

The research of real factors, which impact on the quality of life of respondents and which are 

important for them defined: 

- 75% - incomes impact on their quality of life, 

- 50% - living conditions, 

- 35% - need cosmetology services, which improve them the quality of life, 

- 33,3% - think, that sports activities can improve the quality of life, 

- 30% - fitness, and 17% - it would be advisable to visit the pool. 

The research among the consumers of cosmetological services, rating determination of factors, 

which impact on their quality of life and which should be improved, found: 

- in the 1-st place in the ranking respondents put the availability of free time on personal 

life, - 8,1 scores ( maximum score of 10 points ), 

- the 2-nd place – 7,9 scores – my appearance, 

- the 3-rd place – 7,4 scores – the level of wages, 

- the 4-th place – 7,3 scores – my clothes, 

- the 5-th place – 6,1 scores – private car, 

- the 6-th place – 3,8 scores – access to sports arenas. 

To the question, what has more impact on general state of respondent – appearance or financial 

situation? 

83% answer, that more important is the level of financial security. 

66% - more concerned about appearance . 

34% - both financial situation and appearance are important and have significant impact on 

their quality of life. 

The research of healthy lifestyle set, that 66,7% of persons, who use the services of 

cosmetologists, lead an active lifestyle, attend sports section, fitness centers, swimming pool, that 

positively affected on their health, body, appearance and quality of life. 

ВИСНОВКИ 
Проведеним дослідженням встановлено: 

1. В джерелах наукової літератури недостатньо висвітлено питання взаємозв’язку і 

взаємного впливу послуг косметологічних салонів на якість життя і здоровий спосіб життя. 

2.  Дослідженням встановлено, що у відвідувачів косметологічних салонів є стимули до 

ведення здорового способу життя і заняття спортом, з метою покращення фізичного здоров’я, 

зовнішності і покращення самопочуття (66,7%). 

3.  Мотиваційними механізмами для відвідування косметолога серед респондентів була 

потреба для комфортного почуття в соціосередовищі (58%) і покращення зовнішності, що 
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знімає психологічну напруженість (57%), бажання подобатись оточуючим (42%), потреба в 

корекції природних вад (41,6%), що впливає на якість життя людини. 

4. Дослідженням встановлено, що на якість життя респондентів у 75% випадків впливає 

рівень фінансового забезпечення, у 50% респондентів – це побутові умови, для 35% 

важливими є косметологічні послуги і корекція зовнішності. 

5. Вивченням питання, що важливіше для якості життя людини, - зовнішність чи 

матеріальний стан, встановлено, що 83% рахують, що важливіше матеріальний стан, 66% - 

більш важлива їх зовнішність, а для 34% респондентів важливими є обидва показники. 

6. Дослідження серед споживачів косметологічних послуг впливу на якість життя 

ведення здорового способу життя доводить, що 66,7% ведуть активний фізичний спосіб життя 

і рахують це важливою складовою їх якості життя. 

Перелік публікацій здобувача за темою магістерської роботи. 
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АННОТАЦІЯ 

 

Шельвашенко Т.О. Вакцинація дітей як основа профілактики вакцинокерованих інфекцій в 

Корнинській ОТГ. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Магістерська робота 

на здобуття освітнього ступеня магістра громадського здоров’я за спеціальністю 229 

«Громадське здоров’я», галузь 22 «Охорона здоров’я».  

Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради, Житомир, 2021. 

Актуальність дослідження. Проблемі вакцинопрофілактики дитячого населення, яка 

стала особливо актуальною в період масової антивакцинальної компанії, що розгорнута у ЗМІ, 

приділена особлива увага при підготовці фахівців із громадського здоров’я.  

Необхідність імунізації населення, як основи збереження здоров’я, на сьогоднішній 

день ні в кого не викликає сумніву. Вакцинація, яка проводиться понад 200 років, на різних 

етапах свого розвитку мала на меті викорінювання чи значне зниження частоти захворювань, 

що викликають різні збудники. В зв’язку з цим у постійному розвитку знаходилася стратегія 

вакцинації. В даний час на різних континентах і в різних країнах вирішуються різні задачі, 

багато в чому залежні від соціально-економічного розвитку країни, структури охорони 

здоров’я і т.п. На підставі багаторічного досвіду вакцинопрофілактики, проведеної в багатьох 

країнах світу, ВООЗ розробила розширену програму імунізації, яка протягом останніх 20 років 

залишається незмінною, а саме: використання масової імунізації для зниження інфекційної 

захворюваності. 

 Інфекційні захворювання – це глобальна проблема, над якою працюють науковці 

всього світу.  Профілактичні  заходи – єдиний метод попередження спалахів інфекційних 

хвороб та можливість контролювати епідемічний процес. Єдиним специфічним методом 

запобігання інфекційної хвороби – є створення специфічного імунітету до збудника завдяки 

проведенню вакцинації. Щороку завдяки вакцинації вдається врятувати близько 3 млн. дітей, 

а у 750 тис. – запобігти тяжких ускладнень інфекційних захворювань. Результати останніх 

наукових досліджень свідчать про те, що вакцини дають змогу запобігти розвитку близько 60 

інфекційних захворювань. Однак у світі дотепер з 14 млн. смертей, пов’язаних з інфекціями, 

близько 3 млн. обумовлені захворюваннями, що могли бути попереджені вакцинацією. 

Мета дослідження. Дослідити рівень охоплення вакцинацією дитячого населення 

Корнинської територіальної громади та визначити фактори впливу на рішення батьків щодо 

збереження здоров’я дитячого населення громади шляхом вакцинації від небезпечних 

інфекційних захворювань. 

Методи дослідження: 

- бібліосемантичний –  для вивчення історичних аспектів впровадження 

вакцинації та сучасних підходів до вакцинопрофілактики інфекційних захворювань;  

-  медико-статистичний – для статистичної обробки отриманих результатів, 

визначення їх статистичної достовірності; 

- Метод інтерв’ювання – для отримання відомостей щодо ставлення громадян до 

вакцинації та факторів, які впливають на прийняття рішення щодо щеплення; 

- Метод системного підходу та системного аналізу – аналіз та узагальнення 

результатів дослідження. 

 Результати. За результатами проведеного дослідження, яке проводилося серед 

мешканців Корнинської територіальної громади для встановлення причин, які можуть 

вплинути на прийняття рішення щодо проведення вакцинації власних дітей відповідно до 

Календаря щеплень було вияснено, що на першому місці є  прагнення убезпечити себе та 

свою сім’ю від небезпечних інфекційних хвороб. До приорітетних факторів жителі громади 

віднесли наявність медичних протипоказань, страх можливого винекнення ускладнень в 

результаті щеплення, інформація від медичних працівників, країна - виробник вакцини. 

Аналіз причин, які можуть вплинути на прийняття рішення щодо вакцинації дітей, дає 

можливість скоригувати подальші профілактичні методи для захисту населення громади від 

інфекційних хвороб на місцевому рівні. 



 

292 
 

Висновки.  Проблема попередження інфекційних хвороб шляхом  вакцинації носить 

соціальний характер і  має велике значення протягом багатьох років. Всесвітня організація 

охорони здоров’я назвала «недовіру до вакцин» однією з десяти основних проблем охорони 

здоров’я у світі, над якими організація буде працювати у 2021 році. Небажання людей  

проводити вакцинацію у разі доступності самих вакцин носить небезпечний характер, що 

може призвести до зворотнього розвитку прогресу, який був досягнений у боротьбі з 

інфекційними хворобами, розвиток яких можна попередити за допомогою вакцин. Більшість 

батьків отримує інформацію щодо вакцин та необхідності щеплення від медичних 

працівників, тому вона має бути професійною та сучасною при відповідному обгрунтуванні, 

яке може здійснити фахівець з громадського здоров’я. 

Ключові слова: вакцинопрофілактика, імунізація, вакцинація, небезпечні інфекційні 

хвороби, вакцинокеровані інфекції. 

ANNOTATION 

Shelvashenko T. O. Vaccination of children as a basis for prevention of vaccine-controlled infections 

in Kornynska OTG. 

Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. Master’s thesis for the degree of 

Master of  Public Health in the specialty 229 “Public Health”, branch 22 “Health Care” 

Zhytomyr Medical Institute of the Zhytomyr Regional Council, Zhytomyr, 2021. 

Actuality of research.  The problem of vaccine prevention in children, which became 

especially relevant during the mass anti-vaccination campaign launched in the media, is given special 

attention in the training of public health professionals. 

 The need for immunization of the population as a basis for maintaining good health is not in 

doubt today. Vaccination, which has been carried out for more than 200 years, at varions stages of its 

development was aimed at eradicating or signifi-cantly reducing the incidence of diseases caused by 

various pathogens. As a result, the vaccination strategy was constantly evolving. At present, different 

tasks are being solved on different continents and in different countries, largely depending on the 

socio-economic development of the country, the structure of health care, etc. Based on many years 

of experience in vaccine prophylaxis in many countries around the world, WHO has developed an 

expanded immunization program that has remained unchanged over the past 20 years, namely the use 

of mass immunization to reduce infectious diseases.  

Infectious diseases are a global problem that scientists around the world are working on. 

Preventive measures are the only method of preventing out breaks of infectious diseases and the 

ability to control the epidemic process. The only specific method of preventing an infectious diseases 

is to create a specific immunity to the pathogen through vaccination. Vaccination saves about 3 

million children every year, and 750 thousand – to prevent serious complications of infectious 

diseases. Recent research suggests that vaccines can prevent the development of about 60 infectious 

diseases. However out of 14 million infections-related deaths worldwide to date, about 3 million are 

due to vaccine-preventable diseases. 

The purpose. Investigate the level of vaccination coverage of children in the Kornyn 

territorial community. Identifi the factors influencing parents’ decisions to preserve the health of the 

community’s children by vaccinating them against dangerous infectious diseases. 

Methods of research:  

- bibliosemantic – to study the historical aspekts of vaccination and modern approaches 

to vaccine prevention of infectious diseases; 

-  medical and statistical – for statistical processing of the obtained results, 

determination of their statistical reliability; 

- Interview method – to obtain information about the attitude of citizens to vaccination 

and the factors that influence the decision to vaccinate; 

- Method of system approach and system analysis – analysis and generalization of 

research results. 

Results. According to a survey conducted among residents of the Kornyn Territorial 

Community to determine  the reasons that may influence the decision to vaccinate their children in 
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accordance with the Vaccination Calendar, it was found that in the first place is the desire to protect 

themselves and their families from dangerous infectious diseases.  Priority factors included  the 

presence of medical contraindications, fear of possible complications from  vaccination, information 

from health professionals, the country – the  manufacturer of the vaccine. The  analysis of  the reasons 

that may influence the decision to vaccinate children provides an opportunity to  adjust further 

preventive  methods to protect the community from infectious diseases at the local level. 

Conclusions.  The problem of preventing infectious diseases through vaccination is social in 

nature and has been of great importance for many years. The World Health Organization has called 

“Vaccine distrust” one of the ten major health problems in the world that the organization will work 

on in 2021. The reluctance of people to be  vaccinated  if the vaccines themselves are available is 

dangerous, which could lead to a reversal of the progress that has been made in combating infectious  

diseases that can be prevented by vaccines. Most parents receive information about vaccines and the 

need for vaccinations from health professionals, so it should be professional and up-to-date with 

appropriate justification that can be provided by a public health professional. 

Key words: vaccine prophylaxis, immunization, vaccination, dangerous infectious diseases, 

vaccine-controlled infections. 

ВИСНОВКИ 

1. Встановлено за результатами огляду наукових джерел, що у світі найбільш 

ефективним заходом попередження, обмеження розповсюдження та елімінації інфекційних 

хвороб є вакцинопрофілактика, яка здійснюється шляхом проведення профілактичних 

щеплень. У результаті вакцинації ліквідовано натуральну віспу та ряд інших захворювань, 

досягнуто зниження захворюваності на правець, дифтерію, кашлюк, епідемічний паротит, 

краснуху, кір. 

2. Досліджено, що стан охоплення вакцинацією дитячого населення Корнинської 

громади протягом останніх років є недостатнім і становить 77-87%. Це пов’язано як з 

об’єктивними причинами (відсутність певних вакцин), так і з суб’єктивними (відмова батьків 

від щеплень). 

3.  Визначено шляхом рейтингової оцінки за результатами опитування, що серед 

мешканців Корнинської  ОТГ бажання запобігти виникненю інфекційних захворювань є 

найбільш пріоритетним серед десяти факторів, що впливають на прийняття рішення щодо 

проведення вакцинації власних дітей. На другому місці рейтингу перебуває наявність 

медичних протипоказань, а ризик виникнення можливих ускладнень в результаті вакцинації 

знаходиться на третьому місці. 

4.  Доведено за результатами анкетування населення необхідність наявності в 

об’єднаній територіальній громаді фахівця з громадського здоров’я для проведення 

комунікаційних заходів щодо важливості та необхідності вакцинації в частині формування 

колективного імунітету проти вакцинокерованих інфекцій, в тому числі і COVID-19. Це дасть 

змогу уникнути додаткових навантажень як на здоров’я населення, так і на систему охорони 

здоров’я загалом. 
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матки // Topical issues of new medicines development: матеріали XXVІІI Міжнародної науково-
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АНОТАЦІЯ 

Поплавська С. Д. Роль магістра громадського здоров’я в організації санітарно-освітньої 

роботи серед населення. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Магістерська 

робота на здобуття освітнього ступеня магістра громадського здоров’я за спеціальністю 229 

«Громадське здоров’я», галузь 22 «Охорона здоров’я». Житомирський медичний інститут 

Житомирської обласної ради, Житомир, 2021. 

Актуальність дослідження. Успішно реалізувати функції системи громадського 

здоров’я, спрямовані на попередження захворювань, подовження тривалості життя і зміцнення 

здоров’я шляхом організованих зусиль суспільства, формування відповідальної поведінки 

людей стосовного власного здоров’я мають нові кадри з новими знаннями і підходами. 

Основним завданням фахівців із громадського здоров’я є розробка дієвих, ефективних заходів 

просвітницької роботи, гігієнічного навчання та виховання населення, спрямованих на 

збереження здоров’я. 

Мета дослідження - визначення ролі та функцій магістра громадського здоров’я в 

організації та проведенні санітарно-освітньої роботи серед населення. 

Методи дослідження. Для досягнення мети здійснено аналіз кваліфікаційних 

характеристик фахівців громадського здоров’я, досліджено проблему нових підходів до 

організації санітарно-гігієнічного виховання і профілактичної роботи серед населення для 

його залучення до активної участі в збереженні здоров'я. Використано бібліосемантичний 

метод – для вивчення стану проблеми і знаходження шляхів її розв’язання шляхом аналізу 

вітчизняного та світового досвіду організації профілактичної та санітарно-просвітницької 

роботи в закладах охорони здоров'я; метод структурно-логічного аналізу для виділення та 

класифікації наукових даних з відібраних наукових літературних джерел за певною логікою; 

метод системного аналізу - для вивчення системи медичної профілактики та санітарно-

освітньої роботи відповідно до засад системи громадського здоров’я. 

Результати. Виявлено, що серед основних функцій фахівців з громадського здоров’я - 

підтримка та сприяння вжиттю заходів з промоції здорового способу життя та підвищення 

грамотності у сфері охорони здоров’я, направлених на досягнення змін на рівні громади, 

території; впровадження належних практик та промоції здорового способу життя та оцінка їх 

ефективності. 

Розроблено спецкурс “Санітарно-гігієнічне виховання та профілактична робота з 

населенням в закладах первинної медицини”, який спрямований на підготовку фахівців 

громадського здоров’я для вирішення професійних завдань, пов'язаних з оцінкою способу 

життя і рівня гігієнічної грамотності населення, оволодіння системою найбільш ефективних і 

популярних методик оздоровлення людини, формування вміння складати і реалізовувати 

програми а також підвищення обізнаності з питань комунікації, етики, медичної профілактики. 

Студенти вчаться оцінювати спосіб життя цільової групи, давати рекомендації по 

корекції способу життя, вибирати найбільш ефективні методи і засоби гігієнічного виховання 

і навчання, готувати інформаційні матеріали, демонструвати на власному прикладі 

відповідальне ставлення до здоров'я, проводити дискусії та круглі столи, критично оцінювати 

інформацію, подану засобами масової інформації (друкованої продукції, радіо, телебачення, 

реклами), можливості використання засобів масової інформації в роботі щодо гігієнічного 

виховання і навчання населення. При проведенні практичних занять застосовується широкий 

діапазон інтерактивних видів діяльності (обговорення в групі, рольові ігри, моделювання 

ситуацій, мозковий штурм), які, по суті, можуть бути використані студентами в якості 

ефективних способів гігієнічного виховання. В процесі навчання студенти опановують 

алгоритм проектування діяльності щодо гігієнічного виховання, методику профілактичного 

консультування пацієнтів. Також в програмі дисципліни заплановано самостійне проведення 

студентами свята здоров'я на майданчиках міста. 

Встановлено, що відповідно до завдань, здоров'язбережувальні технології охорони 

здоров’я передбачають створення умов для збереження здоров’я, розвиток позитивного 

ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших як пріоритетної цінності, формування 
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мотиваційно-ціннісних установок для повної реалізації свого фізичного, психічного, 

духовного потенціалу, засвоєння знань про суть здоров’я та здорового способу життя, 

розвиток навичок самооцінки свого здоров’я, виховання відповідальності за обраний стиль 

поведінки стосовно власного здоров’я. Вирішення цих завдань послужить формуванню 

відповідних компетенцій та появі дій, спрямованих на підтримку здорового способу життя. 

Також встановлено, що включення розділів і окремих тем (в рамках розробленого 

спецкурсу), присвячених вивченню форм і методів санітарно-гігієнічного навчання населення, 

забезпечують підвищення компетентності випускників медичного ЗВО - магістрів 

громадського здоров’я в питаннях профілактики захворювань, зміцнення здоров'я та 

формування здорового способу життя 

Висновки. Громадське здоров’я – наука та практика попередження захворювань, 

подовження тривалості життя і зміцнення здоров’я шляхом організованих зусиль суспільства, 

формування відповідальної поведінки людей стосовного власного здоров’я. Проаналізовано 

складові діяльності магістрів громадського здоров’я, як організаторів санітарно-гігієнічного 

виховання та профілактичної роботи серед населення, для його залучення до активної участі 

в збереженні здоров'я. Надзвичайно важливим напрямом вдосконалення санітарно-

просвітницької роботи є моніторинг якості цього виду діяльності. Виявлено, що основним 

завданням фахівців із громадського здоров’я є організація дієвих, ефективних заходів, 

спрямованих на збереження здоров’я населення та навчання новітнім формам і методам 

санітарно-гігієнічного виховання. Для цього необхідно розширити й доповнити навчальні 

програми, ввести нові дисципліни, спецкурси, спрямовані на різнобічну професійну 

підготовку майбутніх фахівців із громадського здоров’я. Розроблено та рекомендовано до 

впровадження спецкурс “Санітарно-гігієнічне виховання та профілактична робота з 

населенням в закладах первинної медицини”. На основі проведеного дослідження визначено 

перспективні підходи до оптимізації діяльності магістрів громадського здоров’я, як 

організаторів санітарно-гігієнічного виховання, формування у населення здорового способу 

життя та відповідального ставлення до особистого здоров'я. 

Ключові слова: магістр громадського здоров’я, санітарно-гігієнічне виховання, 

населення, здоровий спосіб життя, санітарно-просвітницька робота, новітні форми і методи, 

здоров'язбережувальні технології охорони здоров’я. 

 

ABSTRACT 

Poplavska S.D. The role of master of public health in the organization of sanitary-educational 

work among the population. Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. Master's thesis 

for the degree of Master of Public Health in specialty 229 "Public Health", branch 22 "Health Care" 

Zhytomyr Medical Institute of the Zhytomyr Regional Council, Zhytomyr, 2021. 

Relevance of research. New staff with new knowledge and approaches to successfully 

implement the functions of the public health system, aimed at disease prevention, prolongation of life 

expectancy and health promotion through organized efforts of society, formation of responsible 

behavior of people in relation to their own health. The main task of public health professionals is to 

develop effective, efficient measures of educational work, hygienic training and education of the 

population aimed at maintaining health. 

The purpose of the study is to determine the role and functions of the Master of Public Health 

in the organization and conduct of health education of the middle population. 

Research methods. To achieve this goal, an analysis of the qualifications of public health 

professionals, the problem of new approaches to the organization of sanitary and hygienic education 

and prevention work among the population to involve it in active participation in health. The 

bibliosemantic method is used - to study the state of the problem and find ways to solve it by analyzing 

domestic and international experience in the organization of preventive and sanitary-educational work 

in health care institutions; method of structural-logical analysis for selection and classification of 

scientific data from selected scientific literature sources according to a certain logic; method of 
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system analysis - to study the system of medical prevention and sanitary-educational work in 

accordance with the principles of the public health system. 

Results. It was found that among the main functions of public health professionals - support 

and promotion of measures to promote healthy lifestyles and literacy in health care, aimed at 

achieving change at the community level, the territory; implementation of good practices and 

promotion of a healthy lifestyle and evaluation of their effectiveness. 

Special course "Sanitary and hygienic education and preventive work with the population in 

primary care" is aimed at training public health professionals to solve professional problems related 

to assessing lifestyle and hygiene literacy, mastering the system of the most effective and popular 

methods of rehabilitation human development, the ability to compose and implement programs, as 

well as awareness of communication, ethics, medical prevention. 

Students learn to assess the lifestyle of the target group, give recommendations for lifestyle 

adjustments, choose the most effective methods and means of hygienic education and training, 

prepare information materials, demonstrate by example a responsible attitude to health, hold 

discussions and round tables, critically evaluate information , submitted by the media (printed 

materials, radio, television, advertising), the possibility of using the media in the work on hygienic 

education and training of the population. A wide range of interactive activities (group discussions, 

role-plays, situation simulations, brainstorming) are used in practical classes, which, in fact, can be 

used by students as effective methods of hygienic education. In the process of learning, students 

master the algorithm of designing activities for hygienic education, methods of preventive counseling 

of patients. Also in the program of discipline the independent carrying out by students of a holiday 

of health on platforms of the city is planned. 

It is established that in accordance with the tasks, health-preserving technologies of health care 

provide creation of conditions for preservation of health, development of the positive attitude to the 

health and health of others as priority value, formation of motivational and value attitudes for full 

realization. their physical, mental, spiritual potential, the acquisition of knowledge about the essence 

of health and a healthy lifestyle, the development of skills of self-assessment of their health, education 

of responsibility for the chosen style of behavior in relation to their own health. The solution of these 

tasks will serve the formation of appropriate competencies and the emergence of actions aimed at 

maintaining a healthy lifestyle. 

It is also established that the inclusion of sections and individual topics (within the developed 

special course) devoted to the study of forms and methods of sanitary and hygienic training of the 

population, increase the competence of medical health graduates - masters of public health in disease 

prevention, health promotion and formation healthy lifestyle 

Conclusions. Public health is the science and practice of disease prevention, life expectancy 

and health promotion through organized efforts of society, the formation of responsible behavior of 

people in relation to their own health. The components of the activity of masters of public health, as 

organizers of sanitary and hygienic education and preventive work among the population, for its 

involvement in active participation in health care are analyzed. Monitoring the quality of this type of 

activity is an extremely important area of improving health education. It was found that the main task 

of public health professionals is to organize effective, efficient measures aimed at maintaining the 

health of the population and teaching the latest forms and methods of health education. To do this, it 

is necessary to expand and supplement curricula, introduce new disciplines, special courses aimed at 

comprehensive training of future public health professionals. A special course "Sanitary and hygienic 

education and preventive work with the population in primary care facilities" has been developed and 

recommended for implementation. On the basis of the conducted research the perspective approaches 

to optimization of activity of masters of public health, as organizers of sanitary and hygienic 

education, formation at the population of a healthy way of life and the responsible attitude to personal 

health are defined. 

Key words: masters of public health, sanitary and hygienic education, population, healthy way 

of life, sanitary and educational work, new forms and methods, health conservation technologies of 

health care. 
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	-  на момент дослідження не всі, хоча і більша половина (64%) опитаних достатньо володіє інформацією щодо проблеми ВІЛ/СНІДу. Прицьому, студенти старших курсів є більше обізнаними щодо проблеми ВІЛ/СНІД (86%), а серед студентів І-ІІ курсів це лише 27%;
	- великою проблемою є комунікаційні бар’єри щодо обговорення проблем ВІЛ/СНІД у родинном колі (97% заперечних відповідей) та у колі друзів (для 92% тем табу);
	- значна більшість (86%) опитаних знають шляхи передачі інфекції. Крім того, 91% знають способи запобігання ризикам (профілактики) інфікування ВІЛ/СНІД. Але проблемою є унеможливлення придбавання молоддю контрацептивів у достатній кількості, вільно це...
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	- 88% студентів-медиків не вважають за потрібне ізолювати інфіковану особу і навідь 62% погодилися б працювати з ВІЛ-інфікованими, що свідчить про високий поріг професійної адаптації студентів до професійної діяльності. У 91% опитаних хворі на ВІЛ/СНІ...
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