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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ МЕДСЕСТРИНСЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
УДК 001.891:[378:614.253.5] ”2008/2019”(477.42-25)ЖМІ
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МЕДСЕСТРИНСТВА В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ
РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВО-ПРИКЛАДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СТУДЕНТІВ
МАГІСТРАТУРИ ЖИТОМИРСЬКОГО МЕДИЧНОГО ІНСТИТУТУ
ЗАПЕРІОД 2008-2019 рр.
Шатило В.Й., Заболотнов В.О., Гордійчук С.В.,
Киричук І.М., Грищук С.М.,Богдан О.В.
Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради
NURSING DEVELOPMENT STRATEGY IN UKRAINE BASED ON THE
RESULTS OF APPLIED SCIENTIFIC RESEACH OF MASTER STUDENTS
OF ZHYTOMYR MEDICAL INSTITUTE OVER THE PERIOD OF 2008-2019
Shatylo V.Y., Zabolotnov V.O., Gordiychuk S.V.,
Kyrychuk I.M., Gryshchuk S.M., Bogdan O.V.
Zhytomyr Medical Institute Zhytomyr Regional Council
Abstract. The article reveals the experience of Master students training with spesialization
in “Nursing” at Zhytomyr Medical Institute over the period of 2008-2019. The objects of
intellectual property created by Master students based on the results of their scientific research are
presented. On the basis of educational reseach, scientific metric indicators the analysis of quality of
Master students training is carried out. As a result, four levels of the formed scientific competences
are defined.
The directions of scientific research in nursing and their significance for health care are
presented.
Keywords: Master student, nurses, research, health care.
Актуальність. Світова практика визначає вагому роль в охороні здоров’я суспільства
медичних сестер, в той же час його професійний потенціал використовується не в повній
мірі. Важливими складовими більш широкого використання медичних сестер є їх рівень
освіти, професійної майстерності, компетентності тощо. Отже актуальними є питання якості
підготовки медичних сестер в бакалавраті і магістратурі, особливо актуальним є наукова
складова як засіб науково-обґрунтованого розвитку медсестринства в державі з метою
підвищення ролі медсестер в охороні здоров’я населення і покращення доступності до
медичних послуг.
Матеріали і методи дослідження. Під час аналізу використані результати і матеріали
більш як десятирічного досвіду підготовки студентів в магістратурі спеціальності
«Медсестринство» Житомирського медичного інституту ЖОР.
Застосовано методи системного підходу, оцінки об’єктів інтелектуальної власності з
використанням наукометричних коефіцієнтів, проспективний та ретроспективний аналіз.
Мета дослідження. Оцінити якість підготовки студентів в магістратурі
Житомирського медичного інституту, намітити подальші кроки на удосконалення науководослідницької стратегії розвитку медсестринства і покращення доступності до якісних
медичних послуг.
Результати. Матеріали розвитку медсестринства викладені в монографії, яка стала
основою дослідження з використанням додаткових джерел наукової літератури. Монографія
видана в 2020 році в м. Житомирі.
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Монографія рекомендована до друку Вченою радою Житомирського медичного
інституту.
Рецензентами монографії стали науковці з різних наукових напрямків в т.ч. і за
кордону:
Слабкий Геннадій – доктор медичний наук, професор, завідувач кафедри охорони
здоров’я Ужгородського національного університету;
Вознюк Олена – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогічних інновацій
Житомирського державного університету імені Івана Франка;
Ярослав Станчак – доктор філософії з медицини (PhD), доцент факультету
гуманітарних і соціальних наук Університету імені Яна Коменського, Братіслава,
Словаччина.
У монографії висвітлено результати наукових досліджень виконаних студентами
магістратури зі спеціальності 223 «Медсестринство» в період 2008-2019 рр. під час навчання
в Житомирському медичному інституті.
Монографія передбачає інформування науковців, організаторів охорони здоров’я і
керівників медсестринськими службами, лікарів, медсестер, інших фахівців з медичною
освітою та студентства зі стратегією, науковими напрямами, тематикою та результатами
науково-дослідницької роботи, яка проводиться в напрямку науково обгрунтованого
розвитку медсестринської освіти і практики.
В передмові монографії, яка присвячена 145-річчю від Дня заснування навчального
закладу, зазначено, що Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради бере
свій початок від Волинської школи фельдшерів, яка почала функціонувати 2 лютого 1875
року.
У цілому, за час своєї діяльності, навчальний заклад підготував близько 50 тисяч
медичних працівників.
Визначною віхою в історії навчального закладу стало перетворення медичного
коледжу в Житомирський інститут медсестринства (2006-2007 рр.).
В 2008 році, за дорученням МОЗ України, співробітники інституту медсестринства
забезпечили узгодження і затвердження в Міністерстві освіти і науки, Міністерстві
економіки, Міністерстві праці і соціального захисту стандарт освіти, - магістра зі
спеціальності «Сестринська справа», який був зареєстрований в Міністерстві юстиції .
В 2008 році Житомирський інститут медсестринства відкрив ліцензію і розпочав
підготовку магістрів зі спеціальності «Медсестринство», - звідси бере початок наукових
досліджень студентів магістратури Житомирського медичного інституту, які покладені в
основу монографії.
Монографія складається з передмови, трьох розділів, висновків, авторського
покажчика, предметного покажчика, списку використаних джерел наукової літератури.
В розділі І викладена стратегія наукових досліджень у Житомирському медичному
інституті.
Крім загальних теоретичних викладок про науку, як спосіб пізнання, наука
розглядається і як засіб підвищення якості вищої освіти.
В І розділі представлено «Положення про наукову діяльність, порядок проведення
досліджень, порядок апробації досліджень і публічного захисту».
В цьому ж розділі представлено методологію підготовки соціологічних досліджень,
дотримання біоетичних норм, академічної доброчесності тощо.
Далі подаються методики наукових досліджень, які рекомендовані і були використані
при проведенні досліджень магістрами, в тому числі: системного аналізу, дослідницькі
стратегії зіставлення, аналізу рядів динаміки, хронометражу, проспективного і
ретроспективного наукового дослідження, моделювання, стратегія оцінки об’єктів
інтелектуальної власності з використанням наукометричних коефіцієнтів тощо.
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В ІІ розділі представлено тематику наукових досліджень, захищених публічно перед
Державною екзаменаційною комісією в 2010-2019 рр. випускниками магістратури
Житомирського медичного інституту.
В період 2010-2019 рр. було захищено 165 магістерських робіт. Матеріали подані у
вигляді таблиці, в якій наведено дані:
- прізвище студента – здобувача магістерського ступеня;
- тема наукового дослідження;
- науковий керівник здобувача.
Аналізом магістерських досліджень визначено, що вони мають науково-прикладний
характер і в своїй більшості мають вагоме значення для практичної охорони здоров’я.
Наукові дослідження виконані студентами магістратури, обґрунтовують ті з
напрямків розвитку медсестринства, які на думку студентів та їх наукових керівників мають
першочергове значення для розбудови медсестринства, як складової галузі охорони здоров’я
та медсестринської освіти і практики.
Це теми:
− забезпечення загальнодоступною медсестринською допомогою населення;
− розроблення основ і методичних аспектів медсестринської освіти;
− менеджмент і управління в медсестринстві;
− якість медсестринських послуг;
− профілактика соціально-значимих захворювань;
− стандартизація медсестринських втручань, методологія розробки протоколів і
стандартів;
− вивчення впливу соціальних, екологічних чинників і способу життя на
здоров’я
людини;
− нормативно-правове забезпечення діяльності і розвитку медсестринства та інш.
Важливо відмітити, що всі дослідження проводяться медсестрами та націлені, з точки
зору медсестри, на удосконалення медсестринської допомоги і обов’язково завершуються
практичними рекомендаціями на подальший розвиток науки, освіти і підвищення якості
медичної допомоги.
В ІІІ розділі представлено об’єкти інтелектуальної власності створені студентами
магістратури Житомирського медичного інституту.
При цьому констатується, що починаючи з 2008 року по 2019 рік 165 студентів
магістратури створили та опублікували в наукових і професійних виданнях, апробували на
науково-практичних конференціях, з’їздах, конгресах в Україні і за кордоном 1 тисячу 161
об’єкт інтелектуальної власності (статті, тези, методичні рекомендації, розділи монографій,
програми, функціонально-організаційні системи, моделі тощо).
В середньому на одного магістра припадає 7 об’єктів інтелектуальної власності за час
навчання в магістратурі, - тобто, за 2 роки навчання.
Характеристика об’єктів інтелектуальної власності
№
з/п

Назва показника

Кількість об'єктів Питома
інтелект, власності
вага
М±m, %

Загальна кількість об'єктів інтелектуальної власності
Кількість опублікованих статей
Кількість опублікованих тез доповідей
Кількість опублікованих робіт у виданнях, що входять до
наукометричних баз: Web of Siences, Scopus, Core Collection,
Google scholar, Index Copernicus, РИНЦ.
5 Кількість публікацій у закордонних виданнях
6 Кількість опублікованих статей англійською мовою
7 Кількість опублікованих робіт у фахових виданнях
1
2
3
4

6

1161
267
867
9

100,0±0,0
23,0±1,3
74,7±1,4
0,8±0,3

33
52
38

2,8±0,5
4,5±0,6
3,3±0,5

Кількість підручників, посібників, монографій і розділів
монографій, методичних рекомендацій, інформаційних листів тощо
9 Кількість розроблених функціонально-організаційних систем і
моделей удосконалення якості надання медичної допомоги
10 Кількість розроблених опитувальників для медико- соціологічних
досліджень
8

27

2,1±0,4

82

7,1±0,8

135

11,5±1,0

В монографії наводяться приклади високої якості магістерських досліджень, в тому
числі їх апробація на Всеукраїнських науково-практичних конференціях з міжнародною
участю та на науково-практичних конференціях за кордоном.
Отже, можемо констатувати, що студенти магістратури беруть участь у формуванні
унікальних наукових знань, за участі науково-педагогічних працівників Житомирського
медичного інституту, - що виокремлює медсестринство серед інших професій, як окремої
спеціальності, та сприяють підвищенню якості сестринської діяльності та якості
педагогічних аспектів діяльності медичних сестер. Потрібно наголосити, що лідери в
наукових дослідженнях, - це лідери в реформі медсестринства, - їх потрібно берегти, з них
формувати команди реформаторів-лідерів медсестринства.
На сьогодні магістри-медсестри очолюють медсестринські служби на посадах
медичних директорів з медсестринства, є викладачами в медичних коледжах та викладачами
на кафедрах сестринської справи, - і це тільки початок і приклад змін в медсестринстві.
За результатами проведених досліджень, ступеню сформованості
наукової
комунікативної
компетентності
магістрів
медсестринства,
створених
об’єктах
інтелектуальної власності – на піставі зазначених наукометричних показників науковопедагогічними працівниками інституту запропоновано визначити 4 рівні підготовки
магістрів: початковий (репродуктивний), середній (адаптивний), достатній (конструктивний)
і високий(креативний).
Нижче наводимо розподіл випускників магістратури за наукометричними показниками:
Початкового (репродуктивного) рівня- характеризуються ступенем наукової активності
при виконанні дослідження, підготовкою і оцінкою якості захисту магістерської роботи, - не
менше 2 доповідей з публікацією тез у збірниках наукових праць та НПК всеукраїнського
або регіонального рівнів,- 1,2%.
Середній (адаптивний) рівень- характеризується підготовкою і якісним захистом
магістерської роботи, 3-5 доповідей з публікацією тез у збірниках наукових праць НПК
всеукраїнського та регіонального рівнів,- 20%.
Достатній (конструктивний) рівень- характеризується якісним захистом магістерської
роботи, наявністю 5-7 доповідей з публікацією тез у виданнях всеукраїнських та
міжнародних наукових форумів, наявністю дипломів за кращу наукову розробку на
всеукраїнських та міжнародних наукових форумах,- 70%.
Високий (креативний) рівень характеризується якісним захистом магістерської роботи,
наявністю 7 і більше доповідей на всеукраїнському та міжнародному рівнях; наявністю
дипломів за кращу наукову розробку; наявністю 1 і більше публікацій іноземною мовою за
вимогами, які надають можливість для включення публікації до фондів міжнародних
наукометричних баз, та наявністю в студента магістратури ORCID,- 8,8%.
Наш досвід підготовки магістрів медсестринства на протязі 10 років показує, що
більшість студентів досягають третього рівня – 70%.
Але є студенти, які мають 30 і більше наукових робіт (публікацій), - їх прізвища є в
монографії, також в повному переліку представлені їх наукові доробки. Це також, уже
майбутні лідери в медсестринстві.
В цьому ж аспекті можемо поінформувати, що два випускники магістратури
спеціальності «Медсестринство» медичного інституту вже захистили науковий ступінь
кандидата наук, але по спеціальності «Педагогіка», в той же час теми наукових робіт
присвячені удосконаленню підготовки медичних сестер освітніх ступенів бакалавра і
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магістра і зазначені науковці на даний час вже є науково-педагогічними працівниками
Житомирського медичного інституту.
Випускники магістратури працюють викладачами в медичних коледжах в багатьох
областях України , є керівниками сестринських служб на посадах медичних директорів з
медсестринства, Головних медсестер, медсестер-координаторів, та інш., що засвідчує якісну
їх підготовку і важливість цих фахівців в галузі охорони здоров’я держави.
На завершення в монографії робиться висновок, що створені об’єкти інтелектуальної
власності на основі проведених наукових досліджень студентів магістратури; випуск на
протязі 10 років Українського журналу «Магістр медсестринства» (міжнародний науковий
індекс ISSN2618-1592, присвоєний у 2018 році Міжнародним центром періодичних видань
у Парижі та внесений до мiжнародної бази даних перiодичних видань), журналу «Вісник
Житомирського медичного інституту» та засновані інститутом щорічні науково-практичні
конференції «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи» (в 2020 році проведено
одинадцяту НПК), - суттєво збагачують Галузь знань «Охорона здоров’я» і сприяють
розбудові вітчизняної наукової школи з медсестринства.
І саме головне, - магістри медсестринства, при дійсно науковому підході до їх
підготовки, можуть вносити вклад в науково-обґрунтований розвиток медсестринства в
Державі.
В свою чергу, Держава, Міністерство охорони здоров’я України повинні виробити такі
механізми, щоб медсестри з освітніми ступенями магістра були затребувані в суспільстві, в
системі охорони здоров’я і могли реалізувати свої знання в практичній охороні здоров’я, в
освітній галузі і в науці.
Висновок
Систематизований та узагальнений матеріал науково-прикладних досліджень,
формування наукових і професійних компетенцій під час навчання в магістратурі засвідчує,
що в Житомирському медичному інституті напрацьовано значний і багатий досвід
підготовки в магістратурі професійних і кваліфікованих фахівців сестринської справи для
проведення наукової та освітньої діяльності, менеджменту і управління сестринськими
службами, розвитку медсестринства, підвищення якості медичної допомоги для забезпечення
потреб людини в медичній допомозі і збереження здоров'я.
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ПІДГОТОВКА МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ
В УКРАЇНІ ТА СВІТІ: ВИПРОБУВАННЯ НА МІЦНІСТЬ
Волосовець О.П.
Вчена медична рада МОЗ України,
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Лук’яненко О.В.
Медичний директор Житомирської обласної дитячої клінічної лікарні
TRAINING OF JUNIOR MEDICAL SPECIALISTS IN UKRAINE AND IN THE WORLD:
STRENGTH TEST
Oleksandr Volosovets
Academic Medical Council of the Ministry of Health of Ukraine,
Bogomolets National Medical University
Oksana Lukianenko
Medical director of Zhytomyr Regional Children’s Clinical Hospital
Abstract. Due to the global trend of increasing demand for nurses, the level of health care in
many countries, especially those with low development indices, is under significant threat in the
context of the COVID-19 pandemic due to the progression of migration processes and possible
reduction in access to health care.
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During the analysis, the data of the Center for Medical Statistics of the Ministry of Health of
Ukraine for 2009-2019 were used.Methods of system approach and epidemiological analysis are
applied.
The purpose of the study is to assess the state of staffing and provision of junior medical
specialists with medical education in health care facilities in Ukraine in comparison with world and
European indicators and to determine the corresponding risks.
Currently, Ukraine ranks 38th place in the European region in terms of the number of
nurses, paramedics and midwives. This negative dynamic in terms of human resources for health
care is accompanied by a reduction in the amount of training of junior medical professionals with
medical education since 2017.
According to the Center for Medical Statistics of the Ministry of Health of Ukraine, as of
December 31, 2019, 296,054 junior medical workers with medical education provided medical care
in health care facilities of the Ministry of Health of Ukraine. This is much less than in 2010, when
there were 428,667 nurses, paramedics, midwives and laboratory technicians. Thus, in 2019, the
number of junior specialists decreased by 17,288, which is significantly more than in the period
2017-2018.
According to the WHO Annual Report, there are approximately 16 doctors and 38 nurses
per 10,000 people worldwide. For every 10,000 inhabitants of the European region, there are on
average 34 doctors and 82 nurses. The ratio between doctors and paramedics is lower than the
European average of 1: 1.9 and has a clear downward trend, in particular due to a decrease in the
training of nurses in colleges and schools, migration processes from border areas, and is lower
than European and global average of 1: 2.4 (2016).
All of the above requires urgent sectoral and policy decisions to address the health and
human resources situation and prevent the risks of deteriorating health care. Without stabilizing the
staffing situation in the industry, restoring the appropriate amount of training and retraining of
junior specialists, medical care will deteriorate, which is especially important in the context of the
COVID-19 pandemic.
Key words: nurses, ensuring, staffing, shortage of junior medical specialists with medical
education.
Внаслідок загальносвітового тренду щодо зростання потреби у медичних сестрах стан
здоров’я населення рівень організації медичної допомоги у багатьох країнах, особливо з
низьким індексом розвитку, в умовах пандемії COVID-19 знаходиться під значними
загрозами через прогресування міграційних процесів та можливе зменшення у них
доступності медичної допомоги.
Під час аналізу використано дані ДУ «Центр медичної статистики МОЗ України» за
2009-2019 рік. Застосовано методи системного підходу та епідеміологічного аналізу.
Метою дослідження є оцінити стан укомплектованості та забезпеченості молодшими
медичними спеціалістами з медичною освітою закладів охорони здоров’я в Україні у
порівнянні із світовими та європейськими показниками та визначити відповідні ризики.
Нині за рівнем забезпеченості медичними сестрами, фельдшерами та акушерками
Україна знаходиться на 38 місці у Європейському регіоні. Така від’ємна динаміка щодо
кадрових ресурсів охорони здоров’я супроводжується скороченнями обсягами підготовки
молодших медичних спеціалістів з медичною освітою з 2017 року.
За даними Центру медичної статистики МОЗ України, станом на 31.12.2019 медичну
допомогу в закладах охорони здоров’я МОЗ України надавали 296 054 молодших медичних
працівників з медичною освітою. Це значно менше, ніж у 2010 році, коли медичних сестер,
фельдшерів, акушерок та лаборантів було 428 667. Так, тільки за 2019 рік кількість
молодших спеціалістів зменшилась на 17 288, що суттєво більше ніж у період 2017-2018 рр.
За даними, представленими у щорічній доповіді ВООЗ, в цілому, по світу на кожні 10
тисяч осіб припадає приблизно 16 лікарів і 38 медичних сестер.На кожні 10 тисяч жителів
Європейського регіону припадає в середньому 34 лікаря та 82 медичних сестри.
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Співвідношення між лікарями і середніми медпрацівниками є нижчим за середній показник у
європейських країнах нині становить 1:1,9 та має чітку тенденцію до зниження, зокрема
через зменшення обсягів підготовки медичних сестер у коледжах та училищах, міграційні
процеси з прикордонних областей, і є нижчим за середньоєвропейський та світовий
показник, що складає 1:2,4 (2016).
Усе вищезазначене вимагає термінових галузевих та політичних рішень щодо
виправлення ситуації із кадровими ресурсами в охороні здоров‘я та попередження ризиків
погіршення надання медичної допомоги населенню. Без стабілізації ситуації із кадровим
забезпеченням галузі, відновлення належних обсягів підготовки та перепідготовки молодших
спеціалістів, медична допомога населенню погіршиться, що особливо важливо в умовах
пандемії COVID-19.
Актуальність. Кадрові ресурси охорони здоров’я є одним з найважливіших надбань
кожної країни, що дбає про своє майбутнє та наступні здорові покоління громадян [1, 2, 3].
Внаслідок загальносвітового тренду щодо зростання потреби у медичних сестрах стан
здоров’я населення рівень організації медичної допомоги у багатьох країнах,
особливознизьким індексом розвитку, в умовах пандемії COVID-19 знаходиться під
значними загрозами через прогресування міграційних процесів та можливе зменшення у них
доступності медичної допомоги [3, 4, 9].
Матеріали та методи дослідження. Під час аналізу використано дані ДУ «Центр
медичної статистики МОЗ України» за 2009-2019 рік [3]. Застосовано методи системного
підходу та епідеміологічного аналізу.
Мета дослідження. Оцінити стан укомплектованості та забезпеченості молодшими
медичними спеціалістами з медичною освітою закладів охорони здоров’я в Україні за
останні 20 років у порівнянні із світовими та європейськими показниками та визначити
відповідні ризики.
Основна частина. Нині за рівнем забезпеченості медичними сестрами, фельдшерами
та акушерками Україна знаходиться на 38 місці у Європейському регіоні [4]. Така від’ємна
динаміка щодо кадрових ресурсів охорони здоров’я супроводжується суттєвими
скороченнями обсягами підготовки молодших медичних спеціалістів з медичною освітою у
медичних коледжах та училищах з 2012 року.
За даними Центру медичної статистики МОЗ України, станом на 31.12.2019 медичну
допомогу в закладах охорони здоров’я МОЗ України надавали 296 054 молодших медичних
працівників з медичною освітою (таблиця 1) [3]. Це значно менше, ніж у 2010 році, коли
медичних сестер, фельдшерів, акушерок та лаборантів було 428 667. Так, тільки за 2019 рік
кількість молодших спеціалістів зменшилась на 17 288, що суттєво більше ніж у період 20172018 рр. В Україні за даними Проекту USAID «Кадрові ресурси системи охорони здоров’я в
Україні. Ситуаційний аналіз» серед лікарів жінки становлять понад 66%, а серед середнього
медичного персоналу 90% [4]. Кількість штатних посад молодших спеціалістів з медичною
освітою на кінець 2019 року становила 331805. Укомплектованість штатних посад молодших
спеціалістів з медичною освітою фізичними особами в цілому – 89,2 % (2018 рік – 91,1 %), в
лікувально-профілактичних закладах 78,3 % (2018 рік – 86,3 %) [3].
За даними, представленими у щорічній доповіді ВООЗ, в цілому, по світу на кожні 10
тисяч осіб припадає приблизно 16 лікарів і 38 медичних сестер.На кожні 10 тисяч жителів
Європейського регіону припадає в середньому 34 лікаря та 82 медичних сестри.
Співвідношення між лікарями і середніми медпрацівниками в Україні є значно нижчим за
середній показник у європейських країнах і нині становить 1:1,9 та має чітку тенденцію до
зниження, зокрема через зменшення обсягів підготовки медичних сестер у коледжах та
училищах, міграційні процеси з прикордонних областей, і є нижчим за
середньоєвропейський та світовий показник, що складає 1:2,4 (2016) [4].
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Таблиця 1
Дані про молодших спеціалістів з медичною освітою системи МОЗ
України у 2019 році* (дані Центру медичної статистики МОЗ України)

Адміністрат
ивні
території

А

Забезпеченість
Зайняті Фізичні
Розрив
Штатні штатнипосади
особи між штатпосади семи
середсередними та
реднього посадам
нього
нього
зайнятимедпери
медпер- медперсоми
соналу на 10000
соналу
налу
посадами
населення

1
331
804,75
-

296054

-

3
301
703,50
-

7

8

79,51

90,93

89,23

-

-

м. Київ

26 951,50

92,11

22 927,50

19457

4 024,00 -7 494,50

85,07

72,19

Дніпропетровс
ька

26 742,25

84,27

24 103,75

21918

2 638,50 -4 824,25

90,13

81,96

Київська**

16 563,75

93,30

13 535,50

12279

3 028,25 -4 284,75

81,72

74,13

Одеська

19 059,50

80,55

16 320,75

15650

2 738,75 -3 409,50

85,63

82,11

Харківська

20 889,50

79,04

19 084,25

17562

1 805,25 -3 327,50

91,36

84,07

Запорізька

16 161,50

95,82

14 326,25

13185

1 835,25 -2 976,50

88,64

81,58

Донецька

15 644,25

82,10

14 115,75

12927

1 528,50 -2 717,25

90,23

82,63

Черкаська

11 586,50

97,49

10 905,75

10198

680,75

-1 388,50

94,12

88,02

8 584,25

76,70

7 607,00

7197

977,25

-1 387,25

88,62

83,84

Полтавська

12 780,50

92,67

11 499,00

11404

1 281,50 -1 376,50

89,97

89,23

Херсонська

8 739,00

85,14

8 151,50

7420

587,50

-1 319,00

93,28

84,91

Кіровоградська

9 109,75

98,30

8 457,50

7994

652,25

-1 115,75

92,84

87,75

Луганська

5 928,25

86,59

5 338,50

4927

589,75

-1 001,25

90,05

83,11

Чернігівська

10 158,25 103,37

9 495,00

9332

663,25

-826,25

93,47

91,87

Сумська

10 310,75

96,72

9 594,75

9599

716,00

-711,75

93,06

93,10

Житомирська

11 011,00

91,08

10 386,00

10626

625,00

-385,00

94,32

96,50

Вінницька

13 053,25

84,85

12 070,50

12930

982,75

-123,25

92,47

99,06

Хмельницька

10 805,25

86,34

10 194,50

10819

610,75

+13,75

94,35

100,13

Тернопільська

9 443,75

91,20

8 741,25

9588

702,50

+144,25

92,56

101,53

Закарпатська

8 825,00

70,55

8 124,00

9004

701,00

+179,00

92,06

102,03

Волинська

8 815,75

85,70

8 285,00

9210

530,75

+394,25

93,98

104,47

Львівська

21 068,25

84,49

20 491,00

21469

577,25

+400,75

97,26

101,90

Україна
АР Крим

Миколаївська

2

4

-

12

5

Розрив
між штатними посадами і
фізичними особами

6

%
%
укомпле
укомплек
ктованості
тованосштатних
ті
посад з
штатних
урахуванпосад
ням
фізичсумісними
ництва
особами

30 101,25 35 750,75
-

-

Рівненська

10 494,25

91,10

9 942,75

10960

551,50

+465,75

94,74

104,44

Чернівецька

7 085,25

78,85

6 676,25

7676

409,00

+590,75

94,23

108,34

ІваноФранківська

11 993,50

87,84

11 329,50

12723

664,00

+729,50

94,46

106,08

-

-

-

-

-

-

-

-

м. Севастополь

* - без санепідзакладів
**- обласні заклади, розміщені на території м. Києва включені в Київську область
Забезпеченість молодшими спеціалістами з медичною освітою в Україні становить 70,9
на 10 тисяч населення (2018 рік – 74,4) (рисунок 1). Найнижчі за середні показники в
Миколаївській області – 64,3; Одеській області – 66,1 у м. Києві та Херсонській області –
66,5. Вищі за середні показники в Чернівецькій, Івано-Франківській, Рівненській та
Тернопільській областях. Для порівняння зазначимо, що за даними ВООЗ забезпеченість
медичними сестрами на 10 тисяч населення у Європейському регіоні становила – 82,0 (2018
рік) , а у світі – 16,0 [1, 4, 8].

Рисунок 1. Зменшення показник забезпеченості молодшими медичними працівниками
на 10 тис. осіб 2001-2019 рр.
За десять останніх років кількість середнього медичного персоналу через низку
демографічних та соціально-політичних причин (окупація АР Крим, війна на Донбасі,
вимушена міграція та зміна фаху) в Україні зменшилось на 132 613 осіб або на 17,9%.
Кадровий дефіцит молодших спеціалістів з медичною освітою (розрив між штатними
посадами і фізичними особами) складає 35 750 осіб (2010 рік – 24 790), а кількість вакантних
посад складає 30 101 (2010 рік – 22 605), посад зайнятих по сумісництву 5649 (2010 – 2185).
Тільки за останні 6 років кількість молодших медичних працівників з медичною освітою в
країні зменшилась на 29,8%.
В цілому, укомплектованість фельдшерсько-акушерських пунктів (далі – ФАП)
молодшими спеціалістами з медичною освітою становила – 88,6 % (2018 рік – 88,9 %). Разом
з тим у 1580 ФАПах на кінець звітного року жодна штатна посада молодшого спеціаліста з
медичною освітою була не укомплектована основним працівником (в 2010 році – 536). У
сільській місцевості працює лише 34 929 осіб, що складає 11,8% від загальної кількості
середнього медичного персоналу.
Щороку зі сфери охорони здоров’я вибуває більше 2 тисяч лікарів та 14,7 тисяч
молодших медичних працівників, що уже не компенсується щорічним обсягом випускників
закладів вищої медичної освіти усіх рівнів акредитації (рисунок 2). Серед медичних сестер,
які працюють у країнах Організації економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР),
які народилися за кордоном, найбільше вихідців з Філіппін – близько 238 тисяч осіб. У
кілька разів менше уродженців Індії (87,8 тисячі), Польщі (70,3), Великобританії (47,2),
Нігерії (47,2). Зазначимо, що медичних сестер з України працює у країнах ОЕСР вже понад
20 тисяч [8].
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Рисунок 2. Збільшення кадрового дефіциту лікарів та молодших медичних працівників
2006-2019 рр.
Співвідношення між лікарями і середніми медпрацівниками є нижчим за середній
показник у європейських країнах і нині становить 1:1,9 та має чітку тенденцію до зниження,
зокрема через зменшення обсягів підготовки медичних сестер у коледжах та училищах,
міграційні процеси з прикордонних областей, і є нижчим за середньоєвропейський та
світовий показник, що складає 1:2,4 (2016) [4].
Укомплектованість штатних посад молодших спеціалістів з медичною освітою
фізичними особами в цілому зменшується, та на даний момент досягла рівня у 89,23% (2010
рік – 95,2%). Щорічно укомплектованість посад лікарів та молодших медичних спеціалістів
зменшується на 07%-1,1%, що відображає процес депопуляції, міграції медиків та
полишення ними спеціальності внаслідок незадовільного соціального захисту та
професійного вигорання (Рисунок 3).

Рисунок 3. Зменшення укомплектованості у процентах посад молодшими медичними
спеціалістами з медичною освітою у 2019 році.
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Кількість осіб пенсійного віку молодших спеціалістів з медичною освітою становить
37131 або 12,5 % (2018 рік – 12,7 %).
Кадровий резерв студентів спеціальностей «Медицина» та «Медсестринство» нині є
вкрай недостатнім для того, щоб замінити медичний персонал пенсійного віку. Тільки обсяги
прийому до медичних коледжів та училищ за останні 6 років зменшились до 12,8 тисяч осіб,
що практично удвічі менше ніж у 2012 році [6].
Натепер за даними Проекту USAID «Кадрові ресурси системи охорони здоров’я в
Україні. Ситуаційний аналіз» на одного вступника до медичних університетів та академій
припадає приблизно три лікаря пенсійного віку, а на одного вступника на спеціальність
«Медсестринство» – чотири працюючі пенсіонери з числа середнього медичного персоналу
[5].
Що стосується підготовки медичних сестер, то, за даними за 2017 (або близький до
нього) рік, в середньому по країнах ОЕСР число підготовлених медсестер становить 44 на
100 тисяч осіб, варіюючи від 14 до Чехії до 100 і більше в Швейцарії і Південної Кореї. В
Україні це число складає 26,6 на 100 тис. осіб і є зовсім невеликим у масштабах
Європейського регіону [1, 7, 9].
Настільки значні відмінності між країнами можуть пояснюватися відмінностями в
поточному числі працюючих медичних сестер, їх віковим складом, здатністю медичних
навчальних закладів розширити прийом учнів і майбутні перспективами зайнятості
працівників даної кваліфікації.
У 2019 році у медичних коледжах та училищах та 6 ЗВМО навчалося 51 978 осіб (у
2018 році – 58,5 тис.). Було випущено у 2019 р. молодших спеціалістів з медичною освітою –
16,82 тис. (у 2018 році – 18,01 тис.). Було рекомендовано на навчання 12 799 осіб, з них 5,32
тис. осіб на умовах контракту (у 2018 році – 5,6 тис.).
Щорічно контингент студентів у понад 100 медичних училищах та коледжах
зменшується на 4,8 тисяч осіб, переважно за рахунок найбільш масових спеціальностей:
медсестринства, лікувальної справи та акушерства (рисунок 4). У той же час у багатьох
країнах зростання в порівнянні з 2000 роком обсяг підготовки медичних сестер перевищив
50%. Загальна кількість медсестер-випускників по країнах ОЕСР зросла з 450 тисяч у 2006
році до 550 тисяч у 2017 році, і в найближчі роки зростання, швидше за все, продовжиться на
відміну від України, де державне та комунальне замовлення на підготовку молодших
спеціалістів з року в рік скорочується попри 30 тисячний дефіцит медичних сестер,
фельдшерів та акушерок. Скажемо навіть більше за останнє десятиріччя жодна країна у
Європі не допустила такого скорочення обсягів підготовки молодших медичних спеціалістів.

Рисунок 4. Зменшення контингенту студентів у медичних коледжах та училищах
за останні 20 років (2000-2020 рр.).
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До того ж понад 25% медичних сестер продовжують своє навчання після коледжів на
інших спеціальностях. Кожна десята медична сестра продовжує навчання взагалі поза
межами медичної освітньої галузі. Це ще більше обмежує кадровий ресурс галузі [5].
Усе вищезазначене вимагає термінових галузевих та політичних рішень щодо
виправлення ситуації із кадровими ресурсами в охороні здоров‘я та попередження ризиків
погіршення надання медичної допомоги населенню. Без стабілізації ситуації із кадровим
забезпеченням галузі, відновлення належних обсягів підготовки та перепідготовки молодших
спеціалістів, медична допомога населенню погіршиться, що особливо важливо в умовах
пандемії COVID-19.
Висновки. Необхідно вжити невідкладних заходів щодо збільшення доступності
медичної освіти та обсягів комунального замовлення на підготовку молодших медичних
спеціалістів з медичною освітою, у необхідних для кожного регіону обсягах.
На державному та регіональному рівні необхідно вжити заходів щодо підвищення у
суспільстві престижності та значимості професій медичної сестри, фельдшера та акушерки і
лаборанта, особливо їх соціального захисту та належних умов праці.
Модернізація навчального процесу у коледжах та училищах повинна продовжуватись
навіть в умовах пандемії COVID-19. Задля цього необхідне створення у коледжах, училищах
та інститутах центрів дистанційної та симуляційної освіти.
Також необхідно переглянути Умов прийому до училищ та коледжів, зокрема
переліку вступних іспитів (нині - математика, фізика та іноземна мова) особливо на
бакалаврат та магістратуру.
Доцільно обговорити вибір іншої освітньої моделі підготовки молодших бакалаврів у
коледжах та училищах на базі загальної середньої освіти.
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УДК 377.6:618
ЗАСТОСУВАННЯ СТУДЕНТАМИ-МЕДИКАМИ СУЧАСНИХ
НЕМЕДИКАМЕНТОЗНИХ МЕТОДІВ ЗНЕБОЛЕННЯ ПІД ЧАС ПОЛОГІВ
Баликіна І.Д.
Новоград - Волинський медичний фаховий коледж
Житомирської обласної ради
APPLICATION OF MODERN NON-MEDICINAL METHODS OF ANESTHETIC
DURING CHILDBIRTH BY MEDICINE STUDENTS
Balikina I.D.
Novograd-Volynskyi Medical Professional College of Zhytomyr Regional Council
Abstract.The article highlights the definition of non-drug methods as a modern technology
of analgesia during childbirth. The essence, principles and features of the use of non-drug methods
of analgesia in the modern professional training of future medical professionals are revealed. The
advantages and expediency of using non-drug methods during childbirth are identified. The causes
of labor pain are listed. Methods of labor anesthesia are determined, namely: non-drug methods
(psychoprophylactic training, acupuncture, hypnosis, autogenic and heterogeneous training of
pregnant women, hypnotherapy, acupuncture, abdominal decompression, electroanalgesia);
medical methods (the use of narcotic analgesics, sedatives is limited by short-term effects and
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adverse effects on the fetus); regional methods (epidural, spinal, combined epidural-analgesia). A
study on the introduction of non-drug methods of analgesia during childbirth. The data of the study
conducted by medical students showed that of the 50 women who agreed to the experiment, 20%
preferred massage, 10% - music, 7% - aromatherapy, 8% - the use of water treatments, 5% psychoprophylactic training. Thus, among non-drug methods of analgesia, massage became the
most common among women who were expecting children. The popularity of music therapy,
aromatherapy and the use of water treatments were about the same. Psychoprophylactic training in
the process of analgesia during childbirth has become the least used.
Keywords: pregnancy, anesthesia, non-drugmethods, childbirth.
Актуальність проблеми. Проблема знеболення пологів є надзвичайно важливою,
оскільки від її вирішення значною мірою залежить можливість зниження ускладнень не
тільки у матері, але й плода та новонародженого. Відповідне знеболення пологів дозволяє
запобігти розвитку аномалій пологової діяльності, коригує гемодинамічні показники
породіллі, матково-плацентарний кровообіг, що визначає не лише кінцевий результат
пологів для матері, а й також стан плода і новонародженого.
Однак, під час родового процесу кожна жінка відчуває значний по інтенсивності
біль. Біль під час пологів − це суб’єктивне відчуття, що зумовлене розкриттям шийки матки
в пологах, розтягуванням при цьому нижнього маткового сегмента, ішемією міометрія,
тиском плода на тазове дно і м’язи промежини, розтягуванням вульварного кільця і шкіри
промежини. Крім того, пологовий біль посилюється страхом роділлі перед невідомістю
результату майбутніх пологів. Пологовий біль належить до найсильніших больових відчуттів
[1, 6].
Загальновідомо, що не кожна жінка до моменту пологів готова стати матір’ю,
відмовитися від власного комфорту заради благополуччя дитини, майже всі бояться
майбутніх пологів і більшою мірою цей страх обумовлений очікуванням болю під час
родового процесу. Внаслідок цього роділля погано володіє собою, заважає медперсоналу
вести пологи, виснажується фізично через неспокійну поведінку, створює напружену
обстановку у пологовій залі − усе це вкрай несприятливо позначається на стані матері і
дитини. У жінок зі спокійним, врівноваженим характером, що мають сильний тип нервової
системи, не бояться пологів, виконують вимоги медичного персоналу, пологи проходять
зазвичай із незначними больовими відчуттями. Так само це стосується жінок, у яких
сформована позитивна домінанта пологів − переважають емоції радісного очікування
дитини. Так, Т. Качаліна зазначає, що жінкам, які психологічно підготовлені до пологів,
народжувати легше, але не завжди після курсів із психопрофілактичної підготовки до
пологів жінка адекватно витримує цей біль у пологах [2].
При негативних емоціях кожне незначне больове відчуття, кожна медична
маніпуляція у жінки з низьким порогом больової чутливості реалізується ЦНС у сильний
біль. Тому можна очікувати, що перебіг пологів повинен бути безболісним. Проте, пологи в
багатьох жінок супроводжуються больовими відчуттями різної інтенсивності. Особливо
інтенсивний біль наприкінці періоду розкриття шийки матки і в період зганяння плода.
Таким чином, біль у пологах є негативним явищем, виснажує сили породіллі, робить її
безвольною і безпорадною. Згідно з даними статистики, біль під час пологів, який настільки
виражений, що вимагає анестезії, відчувають лише чверть породіль, а 10% жінок (другі і
подальші пологи) характеризує родовий біль як цілком терпимий і стерпний. Сучасне
немедикаментозне знеболення під час пологів дозволяє полегшити і навіть купірувати
родовий біль, тому професійна підготовка майбутніх фахівців у галузі медицини вимагає
застосування сучасних немедикаментозних методів знеболення під час пологів, які
допоможуть вирішувати низку питань, пов’язаних із захистом здоров’я жінок, організації та
надання першої медичної та долікарської допомоги в умовах надзвичайного стану, мирного і
військового часу тощо.
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Мета дослідження – теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити
застосування студентами-медиками сучасних немедикаментозних методів знеболення під час
пологів.
Проблема дослідження знайшла висвітлення у працях Вдовиченко Ю., Шлапак
І.,Ващук Ф., Качаліної Т., Лохина О., Кисєльова О., Царьова С., Консетова Д., Савенко Д.,
Кобилецької Н., Наритник Т., Білої В., Лакатош В. та ін.
У зарубіжній літературі проблемі застосування сучасних немедикаментозних методів
знеболення під час пологів приділяють увагу у численних наукових доробках такі науковці
як CollisR., DaoudZ., AteleanuB., MaplesonW.та ін.
Матеріали та методи: теоретичні: аналіз і узагальнення сучасної медичної та
психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження для визначення понятійнотермінологічного апарату дослідження; емпіричні: спостереження, бесіда, опитування,
методи експертних оцінок і самооцінок, педагогічний експеримент для виявлення
результативності проведеної роботи; статистичні: методи кількісної та якісної обробки
результатів експерименту для перевірки ефективності отриманих результатів.
Результати та їх обговорення
Родовий біль є суб’єктивним відчуттям, яке обумовлено подразнення нервових
рецепторів в процесі розкриття шийки матки (тобто її розтягуванням), значними
скороченнями самої матки (перейми), розтягуванням кровоносних судин і натягом матковокрижових складок, а також ішемією (погіршеннямкровопостачання) м’язових волокон.
Родовий біль безпосередньо пов’язаний з:
− розмірами плода;
− розмірами таза;
− кількісті пологів в анамнезі.
У механізмі формування пологового болю, крім безумовних реакцій (подразнення
нервових рецепторів), беруть участь і умовно-рефлекторні моменти (негативний настрій на
пологи, страх пологів, хвилювання за себе і дитину), внаслідок чого відбувається викид
адреналіну, який ще більше звужує кровоносні судини і підсилює ішемію міометрія, що веде
до зниження больового порогу. Загалом на фізіологічну сторону родового болю припадає
лише 50% больових відчуттів, тоді як інша половина обумовлена психологічними
факторами.
Отже, стає зрозумілим, що більша частина породіль здатна пережити пологи без
знеболення.
За даними провідних акушерів України знеболювання пологів необхідно проводити у
разі їх патологічного перебігу або наявних хронічних екстрагенітальних захворюваннях у
породіллі. Ослаблення болю в пологах (аналгезія) не тільки полегшує страждання і знімає
емоційну напругу у породіллі, але перериває зв’язок «матка – спинний мозок – головний
мозок», що не дають сформувати відповідь головного мозку організму на больові
роздратування у вигляді вегетативних реакцій. Як наслідок все це веде до:
− стабільності серцево-судинної системи (нормалізація тиску і серцебиття);
− поліпшенню матково-плацентарного кровоточу;
− зменшує витрати енергії, знижує споживання кисню;
− нормалізує роботу дихальної системи (попереджає гіпервентиляцію, гіпокапнію);
− попереджає звуження матково-плацентарних судин.
Методи знеболення пологів поділяються на різні групи. Наприклад:
1) немедикаментозні методи (психопрофілактична підготовка, акупунктура, гіпноз,
аутогенне та гетерогенне тренування вагітних, гіпнотерапія, голкорефлексотерапія,
абдомінальна декомпресія, електроанальгезія) [5]. Для виконання акупунктури необхідні
спеціальні навички;
2) медикаментозні методи (використання наркотичних аналгетиків, седативних
препаратів обмежене нетривалою дією й негативним впливом на плід [3]);
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3) реґіонарні методи (епідуральна, спинальна, комбінована епідуральноспинальна
аналгезія).
Або всі види знеболювання родового болю можна поділити на дві великі групи:
1) фармакологічне або медикаментозне знеболення, яке не всі жінки бажають
застосовувати;
2) фізіологічне (немедикаментозне), коли настає нестерпний біль можна
використовувати цей вид знеболювання.
Вище описані фактори не означають, що медикаментозне знеболювання пологів
потрібно всім без винятку породіллям. Природне знеболення при пологах активує
антиноцептивну систему, яка відповідає за вироблення опіатів − ендорфінів або «гормонів
щастя», що пригнічують біль.
Проаналізуємо роботу щодо ознайомлення студентів-медиків із проблемою
знеболення пологів немедикаментозними засоби на прикладі вивчення навчальної
дисципліни «Медсестринство в акушерстві» Новоград-Волинського медичного фахового
коледжу (галузь знань та спеціальність / напрям 22 Охорона здоров’я, 223 Медсестринство),
що являє собою профілюючий предмет, який забезпечує теоретичну й практичну підготовку
майбутніх фахівців до професійної діяльності медичної сестри.
Так, дослідження розпочиналося зі збору інформації про причини виникнення болю
при пологах, немедикаментозні засоби знеболення. Після цього студенти Ш курсу відділення
«Сестринська справа» Новоград-Волинського медичного фахового коледжу Житомирської
обласної ради при вивченні медсестринства в акушерстві провели дослідження на базі
Новоград-Волинського пологового будинку. Для дослідження було обрано 100 жінок, в 50 з
яких застосовувалися сучасні немедикаментозні методи знеболення при пологах, до яких
відносяться:
− психопрофілактична підготовка;
− масаж;
− водні процедури;
− аромотерапія;
− музикотерапія.
На другому етапі дослідження студенти-медики об’єднувались у малі групи для того,
щоб визначити як немедикаментозне знеболення впливає на родовий біль.
Перша група працювала з психопрофілактичною підготовкою. Дана підготовка до
пологів розпочиналася із жіночої консультації і закінчувалася за один-два тижні до
передбачуваного терміну пологів. Вагітні проходили навчання в «Школі матері», яке
проводив гінеколог. Лікар розповідав про детальний перебіг пологів, можливі ускладнення і
навчав жінок правилам поведінки при пологах і самодопомоги, оскільки вагітним важливо
було отримати позитивний заряд на пологи, відкинути свої страхи і підготуватися до пологів
не як до важкого випробування, а як до радісної події в своєму житті.
Суть цього методу визначалася шляхом вербального впливу:
− приводяться у стан рівноваги процеси збудження і гальмування в ЦНС;
− розпочинається у 35-36 тижнів вагітності;
− складається із 4-6 занять;
− проводиться акушеркою із спеціальною підготовкою у групах по 8-10 осіб.
Психопрофілактика передбачала заохочення участі батька дитини у проведенні
занять. Враховувалися результати дослідження Н. Кобилецької, що «проведення
партнерських пологів з попередньою індивідуальною підготовкою дозволяє знизити сумарну
частоту аномалій пологової діяльності в 2,3 разу, при цьому зменшити рівень патологічного
прелімінарного періоду в 2,7 разу; дискоординованої пологової діяльності – в 1,9 разу;
дистоції шийки матки – в 3,1 разу; асфіксії середньої ступеня тяжкості – в 2,1 разу і
пологового травматизму – в 3,0 рази» [6, с. 114].
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Всі дихальні вправи чоловік і дружина повинні були виконувати разом, бо прийоми
знеболювання діють значно ефективніше, коли їх породіллі допомагає виконувати майбутній
батько.
Друга група досліджувала метод масажу у перевагах та недоліках. У ході дослідження
використовувались наступні види масажу:
− масаж спеціальних точок на тілі;
− масаж живота;
− масаж в області крижів;
− масаж сідниць.
Масаж роділля може робити самостійно, а може попросити про це чоловіка або
акушерку. При масажі руки повинні бути теплими, можна нанести на шкіру для
розслаблення ефірну олію, відповідно до вподобань породіллі.
Спочатку розглянули масаж спеціальних точок на тілі. Є дві точки, при стимуляції
яких посилюються перейми і розкриття шийки матки, не провокуючи посилення больових
відчуттів. По-перше, це точки на тильній стороні кисті між великим і вказівним пальцем.
Друга точка розташована на 4 пальці вище кісточки на щиколотці, на внутрішній стороні
гомілки необхідно протягом хвилини рівномірно натискати на ці точки, потім зробити
перерву на кілька хвилин і повторити рухи знову.
Інший вид обезболювання – масаж живота, що виконується під час перейм і
допомагає зменшити біль при скороченні матки. При цьому необхідно ніжно водити
долонями і кінчиками пальців по нижній частині живота від його центру в сторони і назад.
Найбільш дієвим і популярним є масаж в області крижів, що застосовується нижче
попереку, де знаходяться крижі. Тому, якщо масажувати цю область, відбувається
порушення передачі нервових імпульсів від матки і назад, і біль трохи відступає.
Масажування можна проводити однією рукою або будь-якою зручною її частиною:
кісточками пальців, долонею, підставою кисті. Головне, забезпечити інтенсивність та деяке
натискання, можна також розтирати цю область.
Ефективним також вважається масаж сідниць, адже на сідницях є дуже важливі точки
– місця виходу сідничного нерва. Знаходяться вони в ямках в самому центрі сідниць. Якщо
виконувати їх масаж у вигляді прокручування кулаками або просто натискання пальцем, то
це буде розслаблювати м’язи тазового дна. А, як відомо, від їх правильного розслаблення
залежить швидкість протікання всього процесу пологів.
Однак, зробили висновок, що при проведенні масажу існують певні недоліки. Так,
масаж живота і всіх зон, пов’язаних з маткою, не можна проводити коли немає перейм. Тому
в проміжках між переймами краще повністю розслабитися.
Під час пологів небажано лежати на спині, це перетискає нижню порожнисту вену і
зменшує надходження кисню до дитини. Є випадки, при яких масаж категорично проводити
не можна, а саме: слабка родова діяльність, зупинка просування плода по родових шляхах,
гіпоксія плоду, кровотеча та інші випадки відхилення від нормального перебігу пологів.
Враховуючи вищезазначене, наголосили, що масаж посилює кровообіг в органах і
тканинах, що саме по собі є знеболювальним і попутно профілактикою кисневого
голодування дитини.
Третя група студентів досліджувала вплив водних процедур. Для породіль, які
перебували в індивідуальних палатах, пропонувався теплий (не гарячий) душ, що сприяв
розслабленню мускулатуру матки, м’язів спини і попереку.
Четверта група дослідників визначала вплив аромотерапії на знеболення. Сьогодні,
коли існує тенденція відходити від використання високотехнологічного обладнання при
пологах і повертатися до природного способу дітонародження, жінки заново відкривають для
себе способи застосування ефірних олій, що можуть допомогти їм у пологах.
Мигдальна олія, а також – жасмину і лаванди випробувані і відомі своїм позитивним
ефектом при пологах. Будь-яку з цих олій рекомендувалося втирати в живіт або в поперек
жінкам на початку пологів. Властивості дії олій жасмину і лаванди – схожі, але кожна з них
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має свої переваги. Хоча обидві ці олії мають болезаспокійливі властивості, жасмин сприяє
посиленню скорочень матки і, таким чином, зменшує тривалість пологів. Але його важкий
аромат може занадто сильно відчуватися в кімнаті, де має бути тепло, та й породіллі,
спітнілій від зусиль, часто буває жарко. Вважаємо, що чистий, освіжаючий аромат лаванди
більш заспокоює і може використовуватися не лише для масажу. Додавши кілька крапель в
розпилювач або капнувши масло лаванди на лампу, студенти-медики вчилися освіжати
повітря в кімнаті, де повинна була з’явитися на світ дитина.
Отже, можна стверджувати, що вдихання ароматичних олій дозволяє розслабитися і
знімає родовий біль.
П’ята група студентів-медиків досліджувала вплив музикотерапії на родовий біль.
Загальновідомо, що цей метод є не основним, а додатковим засобом знеболення пологів,
проте багато вітчизняних акушерів заохочують прослуховування музики під час пологів для
полегшення стану породіллі. Отож, музика допомагає не тільки розслабитися, але й
відволіктися від негативних думок і налаштуватися на майбутню зустріч із малюком.
Оскільки практика музикотерапії в пологових будинках не є поширеною, багато майбутніх
мам погодились брати участь в експерименті. Для цього використалися мобільні телефони з
попередньо закачаними в них улюбленими композиціями майбутніх мам.
Варто зазначити, що музичні уподобання молодих матусь були індивідуальні. Комусь
допомагала отримати заряд позитиву спокійна класична музика з вираженим ритмом,
наприклад, композиції Баха, Шуберта, Бетховена. Хтось віддавав перевагу готуватися до
зустрічі з малюком під звуки природи, такі як шум моря, спілкування дельфінів або китів,
щебетання птахів. Багатьом жінкам допомагала розслабитися і контролювати процес родів
ніжна інструментальна музика, а комусь – простий поп.
Висновки та перспективи подальших досліджень
Дані проведеного студентами-медиками дослідження показали, що із 50 жінок, які
погодились на експеримент, 20% надали перевагу масажу, 10% – музиці, 7% – аромотерапії,
8% – застосуванню водних процедур, 5% – психопрофілактичній підготовці. Отже, серед
немедикаментозних методів знеболення найбільш загальновживаним серед жінок, які
очікували дітей, став масаж. Популярність музикотерапії, аромотерапії й застосуванню
водних процедур були приблизно на одному рівні. Психопрофілактична підготовка в процесі
знеболення при пологах набула найменшого застосування.
Підсумовуючи вищенаведене, слід підкреслити, що у жінок, до яких застосовувались
сучасні немедикаментозні засоби знеболення, зменшувалась інтенсивність болю, але під час
вибору методу знеболювання пологів жінки і студенти-медики повинні були враховувати
наступне: методи знеболювання не мали пригнічувати пологову діяльність, негативно
впливати на плід і новонародженого, метод мав бути легкодоступним, легкокерованим і
перевіреним; препарати, які використовувалися, мали бути малотоксичними і
неалергенними, з низькою проникністю через плаценту, повинні були мати здебільшого
аналгезуючий ефект, без вираженого наркотичного ефекту.
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ІНТЕЛЕКТ-КАРТИ ЯК АКТИВНИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ
Бондаренко Н.В.
ВМК «Вінницький медичний коледж»
MIND MAPS AS AN ACTIVE LEARNING METHOD
Bondarenko N.V.
VMС “Vinnitsa medical College”
Abstract. The introduction of innovative teaching methods is a new direction in the modern
school for training highly qualified medical personnel. Mind maps method is a modern active
learning technology, which depicts a graphic representation of the meaning of concepts, and is
based on the principles of Ausubel's theory of learning. Using chargeless applications like xMind8,
Mindomo, students can show their own understanding of the learned material after the studying the
topic. Intelligence maps contribute to the understanding of knowledge, or meaningful learning, and
serve as additional resources for learning, forming a methodological basis with special knowledge
maps. Mind maps provide feedback between students and teachers and can be used to assess the
learning process and teaching effectiveness. Approaches are considered about using mind maps to
teach nursing students, to test their knowledge and thinking ability, or to improve their clinical
thinking.
Keywords: mind maps, medical education, teaching methods, xMind8, Mindomo.
Актуальність проблеми.Одним із методів покращення якості медичної підготовки є
активізація освітнього процесу через педагогічні технології активних методів навчання, які
здатні збільшити потенціал розвитку професійної компетентності, досягти значно вищих
рівнів фахової компетентності випускників. Зокрема, видаються перспективними ті
технології активного навчання, які у сукупності із посиленням вмотивованості студентів до
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навчання, також націлені на широке розуміння та засвоєння навчального матеріалу у
взаємозв’язках, що є запорукою набуття змістовності знань у студентів та повноцінного
формування фахових компетенцій.
Саме інтелект-карти є тією технологією навчання, яка може задіяти різні аспекти
мислення у студентів, і цим покращити якість їх знань. Розглядаючи контроль знань
студентів після засвоєння матеріалу, інтелект-карти при застосуванні здатні суттєво
доповнювати тестові методи контролю, в дещо іншій площині – у сфері розуміння та
оперування навчальним матеріалом, на відміну від механічного запам’ятовування.
Інтелект-карти заміщують стару методику навчання по блок-схемам, разом з тим
значно полегшуючи підготовку карт знань. Створення електронних інтелект-карт студентами
можливе при застосуванні безкоштовних спеціалізованих додатків, які полегшують
утворення та налаштування елементів карт знань, та їх експорт у рисунки.
Метою дослідження є розгляд технології інтелект-карт, та її використання в
навчальному процесі як активної методики навчання для покращення якості знань студентів
з клінічних дисциплін.
Матеріали та методи. Проведений аналіз наукових публікацій дає змогу окреслити
основнітеоретичні аспекти технології інтелект-карт та їх застосування в освітньому процесі.
Результати та їх обговорення.Інтелект-картияк інструмент навчання.
Активним методом навчання студентів є когнітивний інструмент «інтелект-карта»,
який заохочує учнів більш глибоко обробляти інформацію, щоб зрозуміти навчальний
матеріал [1, 2]. Метод інтелект-карт розроблений Новаком і Говіном у 1984 році у
відповідності до теорії навчання Аусюбеля [3]. Згідно їх визначення, інтелект-карта являє
собою «схематичний механізм для представлення набору означень концепцій, вбудованих в
каркас тверджень». На рис. 1 представлена інтелект-карта, яка представляє із себе набір
тлумачень, конструкційно пов’язаних між собою в єдину схему, і яка показує деякі аспекти
визначення інтелект-карт як інструменту навчання.

Рис. 1. Інтелект-карта із визначенням інтелект-карт як інструменту навчання.
Створено в безкоштовному додатку XMind8.
Навчання за інтелект-картами означає, що студенти роблять активні зусилля,
спрямовані на зв'язування, диференціацію та взаємозв'язок між поняттями, під час їх
організації в єдину схему [4]. Відповідно до теорії засвоєння Аусюбеля, в ході мислення та
навчання людина використовує саме ці три процеси роботи з концепціями або поняттями:
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підпорядкування, прогресивну диференціацію та інтегративне узгодження. Процес
підпорядкування означає, що концепції або визначення можуть бути організовані в
ієрархічну мережу, в якій головні концепції поділяються на більш дрібні компоненти. Такий
поділ проходить у відповідності до принципу прогресивної диференціації, що означає
поступове розкриття змісту об’ємних понять через їх аналіз по все більш дрібним часткам.
Інтегративне узгодження відбувається, коли студент як укладач інтелект-карти, намагається
узгодити і поєднати концепції на різних частинах схеми різноплановими зв'язками із назвами
таких відношень.
Щоб створити концепційну інтелект-карту, студент мусить пройти активний процес із
кількох кроків (рис. 2). По-перше, він ідентифікує найбільш загальні поняття та розміщує їх
у верхній частині карти. По-друге, студент ідентифікує більш конкретні поняття, які певним
чином стосуються загальних понять, та розміщує їх нижній частині карти. По-третє, він
з'єднує загальні та специфічні поняття, пов'язуючи слова, які мають для нього сенс. Нарешті,
активно відшукуються крос-зв'язки, які зв'язують концепції з однієї сторони карти з
поняттями з іншого. Концептуальні карти можуть бути створені вручну ручкою на листку, у
вигляді звичайних схем. Однак, сучасний розвиток комп’ютерів та смартфоні значно
полегшує і пришвидшує створення електронних інтелект-карт із допомогою багатьох
інформаційних додатків.

Рис. 2. Етапи створення інтелект-карт студентами.
Загалом, можна запропонувати загальний алгоритм укладання інтелект-карт для
студентів. Спочатку, потрібно розташувати у центрі майбутньої карти назву проблеми або
завдання із деякої області знань. Від центру відходять основні гілки з підписами – це будуть
головні розділи карти. Основні гілки поділяються на тонші гілки, які також підписуються
ключовими словами, які характеризують поняття. Студенти надалі проводять візуальне
оформлення карти – форма, колір, об’єм, шрифт, стрілки, значки. Таке розфарбування слугує
кращому запам’ятовуванню та засвоєнню карти, та слугує виробленню відчуття вдоволення
від процесу складання карти. Власні стилі інтелект-карт дають додаткову мотивацію по їх
створенню, а індивідуальне оформлення карт підкреслює особистісні нахили студентів, що
може покращити інтерес до навчання.
Засвоєння знань студентами за допомогою розв’язування інтелект-карт.
Інтелектуальне відображення вважається цінним активним методом навчання,
оскільки він спонукає учнів встановлювати зв'язки між новими концепціями та попередніми
знаннями [5]. Учні використовують графічні уявлення, щоб зобразити власне розуміння
сенсу концепцій, освоєних в результаті вивчення тематики, організувати і представити
знання, узагальнити і проаналізувати свої ідеї. Тому, інтелект-карти можуть бути стратегією
навчання, яка допомагає студентам-медикам у вивченні клінічного мислення, критичного
25

мислення та прийняття клінічних рішень. При цьому, можуть пропонуватися студентам
наступні педагогічні завдання:
1. інтегрування студентами до інтелект-карт нових знань
2. перенесення знань в умови практичної професійної діяльності
3. опис причинного зв'язку
4. опис утворення нової якості різнорідних елементів
Уілгіс і Макконнелл за допомогою інструменту оцінки плану інтелектуальних карт
Шустера виявили [6], що графічне відображення концепцій є корисною стратегією
викладання та ефективним методом для підвищення навичок студентів, а середні бали цих
медсестер-початківців на початку і в кінці програми орієнтації були значно різними. Згідно
власного досвіду, графічне відображення концепцій є ефективним інструментом для
покращення здатності студентів Вінницького медичного коледжу до клінічного мислення,
аналізу та оцінки стану пацієнта, запам’ятовування клінічних ознак внутрішніх хвороб.
Інтелект-карти як інструмент покращення якості навчання.
Загалом, можливо вирізнити чотири основних напрямків функціональності інтелекткарт (рис. 3). Найліпше карти сприяють осмисленню знань, або змістовному навчанню. Крім
цього, інтелект-карти слугують додатковими ресурсами для навчання, поглиблюючи
методичну базу матеріалів навчання. Врешті, карти надають можливість зворотного зв'язку
між студентами та викладачами та можуть бути використані для проведення оцінювання
навчального процесу та результативності навчання.

Рис. 3. Напрямки функціональності інтелект-карт
Змістовне навчання відбувається, коли студент пов'язує нові знання з попередніми
знаннями, створюючи тим самим більш інтегровані структури пізнавальних знань (рис. 4).
Дослідження показують [7, 8, 9, 10, 6], що завдяки використанню інтелект-карт студенти
змогли інтегрувати базову та клінічну наукову інформацію, перейти від лінійних моделей
мислення до більш інтегрованих цілісних моделей і продемонструвати здібності критичного
мислення в межах своїх дисциплін.
Інтелект-карти можуть легко бути інтегровані в розробку підходів проблемного
навчання в освіті медичних професій. Гсу та Гсієх [9] повідомляють про успішне
використання концептуальних карт у складі активного метода дискусії.Карти можуть бути
використані в медсестринськійосвіті для сприяння розвитку групового та спільного
навчання. Це може бути, наприклад, складання консенсусних інтелект-карт в великих або
малих групах на основі індивідуальних карт, спільного виконання об’ємних завдань групою
студентів. Інтелект-карти можуть добре функціонувати серед груп учнів з різноманітними та
різноманітними стилями навчання, тобто студенти з різними стилями навчання отримують
вигоду від використання таких карт. Кінчін та Хей [11] провели дослідження інтелект-карт
студентів, в якому після аналізу змогли визначити певні структури, які є індикаторами
розвитку розуміння набутих медичних знань.
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Рис. 4. Шляхи впливу методу інтелект-карт на розвиток осмисленого навчання.
В своїх дослідженнях Ол та Хьюк [12] використовували «серійні» інтелект-карти, щоб
продемонструвати еволюцію мислення студентів з плином часу. Такі серійні інтелект-карти
вони визначали як «еволюційну серію карт, створених про одну концепцію протягом певного
періоду часу». Серійні карти надають можливість відстежувати прогрес студентів,
роз'яснювати помилкові концептуальні відносини, сприяють встановленню зв’язків між
теоретичною інформацією та клінічною практикою.

Рис. 5. Використання інтелект-карт як інформаційного ресурсу.
В якості ресурсу для навчання (рис. 5), інтелект-карти дозволяють студентам
продемонструвати свою майстерність у поняттях, пов'язаних з певним об'ємом знань.
Відображення концепцій - це творча діяльність, яка сприяє відображенню власного
розуміння, та може полегшити розуміння студентами організації і інтеграції важливих
понять. Самі студенти відзначають, що інтелект-карти поглиблюють систему мислення, яка
включала розпізнавання схем, здатність широко і повно мислити по темах та легко
інтегрувати знання по різних темах. Опитування студентів показало, що карти мотивують їх
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глибше мислити і полегшують розуміння концептуальних взаємозв'язків. Таким чином,
попередньо підготовлені карти концепції можуть надати альтернативні та інноваційні
можливості навчання у великих класах.
Інтелект-карти можуть сприяти розробці баз даних навчальних програм у медичних
коледжах, зокрема, для підтримки розробки навчальних планів абонавчальних програм.
Іншим способом використання інтелект-карт для планування цілей і завдань освітнього
процесу. Вайс і Левісон[14] також вказують на те, що інтелект-карти можуть бути
корисними в інтеграції навчальних тем між відділами і дисциплінами. Одним з найбільш
інноваційних способів функціонування концептуальних карт як ресурсу для навчання є
розробка моделей знань. Кастро із співавторами[4]створили 155 інтелект-карт на основі
інформації та експертних знань для конкретних біомедичних областей і захворювань, та
пов'язали їх разом у моделі знань, що дозволяє візуалізувати велику кількість інформації. Ці
моделі можуть бути застосовані до медичного навчання студентів і для підвищення їх
клінічного мислення.
Інтелект-карти можуть бути корисними для зворотного зв’язку між студентами та
викладачами, оскільки утворюють інструмент такого спілкування, який виявляє побудову
студентом взаємозв’язків, та слугують виявлення непорозумінь та похибок студентів (рис. 6).
Як метод навчання, інтелект-карти надають викладачам розуміння спільних і індивідуальних
помилок студентів, тим самим дозволяючи надавати продуктивну зворотну реакцію і
уточнювати зміст знань.

Рис. 6. Використання інтелект-карт для зворотного зв’язку між студентами та викладачами.
Морс і Ютра[11]порівняли успішність студентів в трьох групах: контрольна група не
конструювала концептуальні карти; друга група будувала карти індивідуально, а третя група
створювала карти окремо, а потім обговорювала їх у групах, що забезпечувало зворотний
зв'язок студентів та інструкторів. Важливим висновком дослідження є те, що інтелект-карти
зі зворотним зв'язком призвели до вимірюваного збільшення ефективності вирішення
студентських навчальних проблем. Новак і Говін вважають[3], що однією з основних цілей
відображення концепцій є сприяння розвитку загального розуміння визначень між
викладачем і студентом. Коли викладачі та студенти спільно обговорюють і переглядають
інтелект-карти, поглиблюються їхні спільні навчальні процеси формування змістовного поля
мислення. Таким чином, обговорення інтелект-карт в групі, поєднане зі зворотним зв'язком,
сприяє навчанню студентів.
Вільямс зазначає, що концептуальні карти можуть використовуватися для оцінки
навчання, а не лише для процесу навчання (рис. 7). Однак, метод підрахунку балів за роботу
студентів із інтелект-картою потребує детальної розробки, оскільки карти можуть сильно
відрізнятися за стилем. Тобто, має бути наперед визначений метод підрахунку, який
відповідає конкретному типу карти. В простому випадку, оцінювання зводиться до
порівняння інтелект-карт студентів із такими картами експертів-викладачів. Глибина карти
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може бути оцінена на основі понятійних посилань, перехресних зв'язків, ієрархій, прикладів,
малюнків і кольорів. Інакше, потрібно застосовувати більш складні методи структурного і
реляційного оцінювання (Вест та співавтори [15]). Структурна оцінка базується на
організації в карті: ієрархічної структури, понятійних зв'язків, перехресних зв'язків та
прикладів; і визначає бали для кожного компонента в цих чотирьох категоріях. Реляційна
оцінка базується на якості або важливості кожного компонента, і не враховує загальну
структуру карти.

Рис. 7. Використання інтелект-карт для оцінювання ефективності освітнього процесу.
В різних дослідженнях інтелект-карти використовувалися як інструмент оцінки для
визначення клінічної успішності студентів, розуміння процесів мислення та міркування
студентів, оцінки рівня критичного мислення студентів. Так, карти можливо
використовувати як засоби для встановлення зв'язків між теоретичними матеріалами та
виконанням медсестринського процесу із пацієнтами. Особливо корисно порівнювати
укладені студентами інтелект-карти до та після навчальної теми, з метою оцінки
результативності застосування навчальних методик.
Обрані інформаційні додатки для роботи з інтелект-картами.
Власний досвід застосування інтелект-карт в навчальному процесі для студентів
медсестринського відділення на базі Вінницького медичного коледжу ім. акад. Д.К.
Заболотного, показав позитивну результативність впровадження даного активного методу.
Згідно власного педагогічного спостереження, технологія інтелект-карт покращує розуміння
та сприйняття інформації в дисциплінах «Медсестринство у внутрішній медицині», «Основи
медсестринства», «Медсестринство в сімейній медицині». У значній мірі інтелект-карти
сприяють змістовному навчанню, та слугують додатковим ресурсом навчання, із можливістю
перевірки якості засвоєння знань і ефективності процесу навчання в цілому.
Гарною практикою навчання виявилося застосування спеціалізованих додатків
створення інтелект-карт, в яких полегшено утворення та налаштування елементів карти.
Серед безоплатних застосунків, можна виокремити додаток XMind8 та хмарний сервіс
Mindomo. Вони дозволяють швидко створювати інтелект-карти, налаштувати та
модифікувати схему ієрархічної структури, додати необхідні зв’язки, картинки, надписи,
обрати колір або кольорову схему, та зберегти отриману інтелект-карту в пропрієтарний
формат або в файл малюнку jpg або png. За кошти можливо відкрити доступ до додаткових
сервісів, однак базовий функціонал поки є безкоштовним.
На противагу спеціальних додатків створення інтелект-карт, технології інтелект-карт
можливо застосовувати і за допомогою загальновідомих комп’ютерних засобів створення
рисунків. За умов дистанційного навчання, ефективним способом є використання
інтерактивної дошки в додатку відеоконференцзв’язку Zoom із відповідними засобами
малювання. Викладач та студенти, які працюють із ноутбуків, мають можливість укладати
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ієрархічні схеми із стрілками, робити надписи, позначати зв’язки між поняттями, та таким
чином створювати в інтерактивному режимі власні або групові інтелект-карти. Кращу
організацію роботи забезпечує можливість вибору кольорів. Ті студенти, які під’єднуються
до відеоконференції із смартфону, теж мають змогу ставити мітки, стрілки, позначки на
схеми або керувати ними. Це можливо використати на попередньо підготовлених понятійних
схемах для перевірки знань та мислення студентів без комп’ютерів.
Система відеоконференцій Zoom дозволяє демонстрацію вікна додатка XMind8, що
можна використати для групової роботи в дистанційному режимі для складання або аналізу
інтелект-карти, або проведення опитування в режимі online. При цьому студенти мають
можливість одночасно малювати позначки, стрілки на заготовці карти. Це може бути
використано для експрес-опитування із тривалістю 5-10 с на відповідь. Іншим способом є
передача керування управління кому-небудь із студентів, із правом посувати елементи карти
та утворювати зв’язки. Відповідно, студент може самостійно утворити інтелект-карту та
отримати відповідне оцінювання. Іншим способом роботи з картами є розсилання завдань на
створення інтелект-карт через сервіс Google Classroom. В опціях цього сервісу вже
інтегрована можливість створення електронних інтелект-карт через інтернет-сервіс
Mindomo. Для цього не потрібно закачувати чи встановлювати додаток, а для створення карт
Mindomo достатньо лише реєстрації на в хмарному середовищі Google. Оскільки майже усі
студенти користуються поштовим гугл-сервісом, це вже надає можливості виконувати
завдання викладача по інтелект-картам.
Висновки та перспективи подальших досліджень.
Активним методом навчання студентів медсестринського відділення виступає
методика інтелект-карт, яка ґрунтується нанауковій теорії засвоєння інформації Аусюбеля. В
якості сучасної інформаційної технології, інтелект-карти заміщують стару методику
навчання по блок-схемам, разом з тим значно полегшуючи підготовку карт знань. Створення
електронних інтелект-карт студентами включає презентацію загальнихконцепцій та їх
конкретизацію, наведення міжпонятійних зв’язків. Це сприяє швидшому засвоєнню знань
студентами, покращує якість навчання через покращення змістовного навчання, поглиблення
методичної бази матеріалів навчання, побудови зворотного зв'язку між студентами та
викладачами та оцінювання результативності навчання. Додаток XMind8 є зручним та
безкоштовним засобомстворення і налаштування інтелект-карт, та слугує додатковим
методичним ресурсом навчання длястудентів медсестринського відділення. Перевагою
інтеграції сервісів Google Classroom і Mindomo є можливість персональної роботи студентів
над власними інтелект-картами та одночасно їх організований прийом і оцінювання
викладачем, що виявляється досить зручною та швидкою технологією керування класним
навчанням.
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PSYCHOSOCIAL CHANGES IN THE QUALITY OF LIFE IN RENAL
TRANSPLANT PATIENTS
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Abstract
Goal: To ascertain the changes in the mental aspect of the lives of patients who
have undergone a renal transplantation.
Methodology: A form of the questionnaire method of our own construction. We drew upon
available scientific sources and our own experiences. Questions in the questionnaire were closed,
semi-open and open. The patients filled out the questionnaire anonymously, a decision with which
we wanted to ensure the reliability and veracity of the responses.From the total number of handed
out questionnaires, 130 questionnaireswere filled outcorrectly, representing an 80% return rate.
Sample: The group of probands consisted of 130 respondents who had undergone renal
transplantations. The selection of the respondents was deliberate and carried out at University
Teaching Hospital of ac. L. Derer in Bratislava on a sample of 85 respondents, at theF.D.
Roosevelt Teaching Hospital with Policlinic in Banská Bystrica on a sample of 25 respondents, and
at the Martin University Hospital in Martin on a sample of 20 respondents.
Results:19 respondents (11%) stated worries about the loss of employment, 25 respondents
(14%) cited worries about supporting their family, 10 respondents (6%) cited worries about the
functioning and relations of their family, 3 respondents (2%) cited worries related to a close
relationship with their partner. 18 respondents (10%) cited uncertainty over the future, 16
respondents (9%) cited anxiety,18 respondents (10%) cited depression, 6 respondents (3%) cited a
feeling of inferiority, 12 respondents (7%) cited anger and 20 respondents (12%) cited fear.
Conclusion: Our findings did not confirm that patients over 37 months after a renal
transplantation would state more frequent changes in their mental sphere and a better level of
quality of life in their social sphere than patients up to 36 months after the transplantation.
Keywords: Renal transplantation. Kidney transplantation. Psychosocial state. Patient.
Quality of life.
Introduction. Nursing care has an indispensable and irreplaceable role in the life of a
patient after a renal transplantation. The duty of the nurse is the constant monitoring of the changes
in the individual components of a patient’s quality of life, and the care for the patient’s needs during
the entire post-transplantation period (Becarova, 2008).
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Methodology. A questionnaire method, consisting of 31 questions, allowed us to gather a
sufficient amount of information on the patients’ quality of life after a renal transplantation.
Statistical methods included the arranging of data, its graphical depiction in the form of tables and
graphs, as well as basic statistical characteristics. The questionnaire was created based on our own
construction, given that there are no standardized questionnaires for patients who have undergone a
renal transplantation.
We drew upon available scientific sources and our own experiences. Questions in the
questionnaire were closed, semi-openand open. Patients filled in the questionnaire anonymously, a
decision with which we wanted to ensure the security and veracity of the responses. From the total
number of distributed questionnaires, 130 questionnaires were correctly filled in, representing an
80% return rate. A possible cause of not fulfilling a 100% return rate might have been the
unwillingness of respondents to engage themselves in this topic, or distrust, a fear of leaking
information. Also, in the subquestions related to the social sphere, some patients didn’t include their
answer. Another possible cause might be, that they didn’t want to or were unable to state their
impressions for certain. The results of the questionnaire’s individual entries are qualitatively and
quantitatively processed in statistical tables and graphs, enumerated in their absolute numbers and a
percentual representation. For the purposes of processing the collected data, we used the MS Excel
software and contingency tables for expressing the analysis of dependency. After creating the
questionnaire, requests for conducting the survey were sent to the ethics committees of the
following individual hospitals: University Teaching Hospital in Bratislava, F.D. Roosevelt
Teaching Hospital with Policlinic in Banská Bystrica, University Hospital in Martin. After gaining
permission, we started with the distribution of questionnaires in the kidney transplantation centres
of the aforementioned hospitals. At the University Teaching Hospital in Bratislava, questionnaires
were handed out personally at the Urology clinic of the Hospital of ac. L. Dérer, in the nephrology
department as well as the department with the Centre for renal transplantation. The questionnaires
for the patients at the nephrology departments of the F.D. Roosevelt Teaching Hospital with
Policlinic in Banská Bystrica and the University Hospital in Martin were distributed by post. The
survey was carried out in a timespan from November 2012 to the beginning of January 2013. The
official approvals for conducting the survey are included in the appendices.
Results. Evaluationof the hypotheses. In hypothesis 1, we surmised that patients over 37
months after a renal transplantation would state more frequent changes in their mental sphere than
patients up to 36 months after the transplantation.
We verified this hypothesis based on the dependency between the timespan after the
respondents’ renal transplantation with the entries:
➢ 15 – moodafter a renal transplantation
➢ 17 – mental experiencing after a renal transplantation
➢ 29– the need for a psychologist.
Table1Timespan after the renal transplantation and mood
until 36 months
37 months and over
responses
n
%
n
%
stable, it doesn’t change
25
32
21
40
it changes (1-2 times a day)
6
8
3
6
it changes often
6
8
5
9
it changes only sometimes,
if there is a reason for it
it changes only sometimes,
but without a reason
N

%

N

35
7
8

46
9
11

39

51

23

43

48

62

1

1

1

2

2

2

77

100

53

100

100

130
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The analysis shows that there are minimal differences betweenthe timespans after the renal
transplantation,in the area of respondentmood changesduring the daytime. A stable, unchanging
moodwas stated by 40% of the respondents of 37 months after thetransplantation and over, and by
32% of the respondents of up to 36 months after the renal transplantation.
The respondents were supposed to express how they rate their quality of life after the renal
transplantation. This form of response was open, which is why we’ve summarized them into the
most common expressed statements. 52 respondents (40%) rated their quality of life as very good,
excellent, an improvement, superb. 41 respondents (32%)rated it as good, positive, easy, of rather
good quality and without limitations, 3 respondents (2%) stated their quality of life is the same or
unchanged, 9 respondents(6%)found it fully adequate. Six patients (5%) stated that the quality of
their life is negative, bad, worsened and that they feel fear. 19 patients (15%) were unable to
evaluate their quality of life with certainty.
Discussion. For patients, a renal transplantation represents a return to a workinglife and a
social life. According to several studies -for instance, a survey carried out in 2002-2003 in Košice only a small percentage of these patients are employed. Patients stated the reason behind this is the
lack of opportunities to gain adequate employment. However, a factor that significantly affects the
reintegration into workinglife is education. In the entries concerning the quality of life within the
social sphere, where we investigated social status, the situation and relations between friends and
acquaintances, more than half of the respondents cited an improvement in this area. In the entry
concerning the social situation of patients, 65% of the respondentsstated that they’re satisfied in this
area. In the entry examining the relations with friends and acquaintances, as many as 83% of the
respondents cited satisfaction. Concerning the area of social status, 44% of the respondents
expressed themselves that their social status had seen positive changes. The hypothesis we
postulated for our survey earlier, that patients 37 months after the renal transplantation and over will
be stating a better quality of life in the social sphere than patients up to 36 months after the
transplantation, was not confirmed. The relation between the timespan after the renal transplantation
and quality of life in the social sphere did not manifest itself in the results of our survey, we found
only minimal differences. Any serious illness and its treatment has an effect on both body and
psyche. The most common manifestations that we come across among dialysis patients are anxiety,
depression and aggression. According to Svoboda and Mahrová (2009, p. 105), anxiety is: „the
most common problem of dialysis and transplant patients“. Anxiety can be potentially linked to
uncertainty about the development of the illness, the possible failure of the treatment, possible
unpredictable complications, or possibly the emergence of a new diagnosis. Keeping patients wellinformed is chiefly beneficial for lowering the extent of anxiety in patients (Svoboda, Mahrová,
2009). In our sample of respondents, only 2 respondents stated that no one informed them about the
change in lifestyle after the renal transplantation. 39% of respondentscharacterised the doctor and
the nurse, as well as fellow patients, as a source of information. A frequent occurence among
transplant patients is that they become troubled by worries and depression. Especially women might
feel hindered by changes in appearance, while others might worry that their life after the
transplantation will not be the same as in the past. It might not be easy for a family to comprehend
the particular problems of a transplant patient (Gatiarova, 2003). Immunosuppressive therapy can
also cause changes in mood, fluctuating from restlessness to outright depression. The respondents
named the most common causes for changes in mood as: medicine, stress, fatigue, diabetes, changes
in blood pressure. The majority of respondents, 41%, stated that they do not know the causes behind
the change in their mood. In our survey, we focused on the quality of life in the mental sphere as
well. In the entry examining the mental experiencing, only 15% of all the respondents stated that
they don’t have negative feelings and emotions. Respondents had the option to cite several
responses about what issues trouble them after a kidney transplantation. 18 respondents (10%) cited
depression, 16 respondents (9%) cited anxiety, 20 respondents (12%) ticked fear, 12 respondents
(7%) cited anger, 35 respondents (20%) states worries about their family. The hypothesis that
patients 37 months after the renal transplantation and over will be stating more frequent changes in
their mental sphere than patients up to 36 months after the transplantation was not proven. We think
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this is something that’s also dependent on the state of a particular patient’s health, the functioning
of the transplant, on the current subjective well-being and situation in the family, or the situation at
the patient’s employment, etc.Only 5% of respondentsstated in the entry on the need for a
psychologist, that they would need this form of help. Itis possible to ascertain that patients were
embarassed to cite this option in their responses.The goal of measuring the quality of life doesn’t
consist of examining the presence and seriousness of symptoms, but to evualuate and demonstrate,
how the manifestation of an illness or the treatment itself are experienced by the patient (within his
experiencing, thinking). How it projects itself in his consciousness, thinking, and subsequently in
his life, and which areas are affected and influenced (Gulášová, 2006).
Conclusion. Our findings did not confirmthat patients 37 months after the renal
transplantation and over would be stating more frequent changes in their mental sphere and a better
quality of life in the social sphere than patients up to 36 months after the transplantation. From this,
we conclude that a relation between the span of time after the renal transplantation and the changes
in the social and mental sphere is not present. We think this depends on individual influencing
factors, specifically subjective well-being, the functioning of the transplant, the nature of a patient’s
personality, or on the support shown by family and acquaintances, and on complications and
difficulties aside from those during treatment.Current medicine has allowed even patients with an
illness as chronic renal insufficiency to live an, in essence, normal and good quality life, just like
other people. Though most patients rate the quality of their life with a kidney transplant as almost
fully adequate, continuous care for these patients is necessary. Of course, the patient himself bears a
certain degree of responsibility for the further course of his life, but there is also the duty and
interest of nursing and the healthcare employees to continuously monitor and raise the quality of
life for patients who’ve undergone a renal transplant. Based on the information collected from our
survey, we propose the following recommendations for improving the quality of life of patients
after a renal transplantation:
➢ To observe patients mainly in within-department nursing, in terms of physical, mental,
social and spiritual aspects, to monitor their needs with a focus on primary prevention
➢ To provide help and support for family members of these patients: inform them about
their right to a psychologist and social worker, if they need them
➢ To improve the approach of a nurse in the area of monitoring and evaluating the quality
of life through project-based activity
➢ To improve and intensify cooperation within the framework of a multi-disciplinary team
– particularly with a dietologist, psychologist and social worker (Belovičová, Vansač 2019).
➢ To establish records about changes in the psyche (mental experiencing) of patients;
these records should be a part of the patients’ documentation and regularly evaluated
➢ To engage both specialists and other medical staff in the matter of patient’s quality of
life after renal transplantations
➢ To educate nursing students in the context of clinical praxis (practice) in this area as
well
The conclusions and results of our survey can prove useful for healthcare employees and the
public for better orientation in these matters, including, of course, motivation and inspiration for
further research. We also can’t conclude this article without mentioning that the proportion of
kidney transplantations in Slovakia could be higher, especially when it comes to relational
(kinship), emotive and alsocross-kidney transplantations, with the help of public education and
better informing of citizens within our society.
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THE IMPORTANCE OF EDUCATING THE DIABETICS ABOUT DIABETIC
POLYNEUROPATHY BY A NURSE
Mária Belovičová, Mária Popovičová
Slovakia
Abstract: Diabetes mellitus (DM) is a disease of civilization with an ever-increasing
character whichis becoming a very serious social problem. Diabetic polyneuropathy - the most
common chronic complication of diabetes mellitus. Its occurrence depends on the duration of DM
and on the long-term level of metabolic control.A success in combatingthe development of DN
depends significantly on the ability to influence the risk factors for DN, which are in particular:
long-term insufficient metabolic compensation of diabetes, smoking and the presence of
cardiovascular factors.In the treatment of diabetic polyneuropathy which is based on the known
pathogenetic mechanisms, alphalipoic (thioctic)acid preparations have a dominant position. The
authors retrospectively evaluated the presence of diabetic polyneuropathy in overweight / obese
patients with type 2 DM, and determined the level of patients´awareness about this complication.
The results of our research revealed insufficient knowledge of a selected group of patients with DM
regarding diabetic polyneuropathy. Therefore, there is a need to increase education about diabetic
polyneuropathy in patients with DM by nurses also outside of diabetes clinics.
Key words: diabetes mellitus, diabetic polyneuropathy, Michigan questionnaire, neurotest,
education, nurse
Introduction:
Diabetes mellitus (DM) is a disease of civilization that negatively affects and threatens our
society. The disease has an ever-increasing character, making it a serious social problem that cannot
be overlooked [1].
Almost 50% of DM cases remain undiagnosed. Such trend leads to alarming prognosis that
by 2045 there should be more than 600 million patients with DM worldwide and approximately the
same number of patients in pre-diabetic stages (fasting hyperglycemia, impaired glucose tolerance)
[2].
According to the National Center for Health Information (NCZI), in 2018 in Slovakia, we
registered more than 350,000 diabetics in diabetological outpatient clinics, 90% of whom were
patients with DM2T [3].
According to many experts, diabetes mellitus is considered a disease of the 21st century.
Due to acute and chronic complications, it contributes significantly to mortality, morbidity and
deterioration of patients' life quality [4].
Diabetic polyneuropathy (DPN, DN) - the most common chronic complication of diabetes
mellitus. It affects the thin and/or thickfibers of the somatic nerves (nerves of the limbs, trunk and
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head) and the autonomic nerves (the vegetative nervous system). It has a serious impact on the
quality of life and mortality of the diabetics. It is the most common cause of pain in the group of
patients with DM, diabetic foot syndrome and sudden death of diabetics due to cardiac autonomic
neuropathy [5].
The data on the prevalence of diabetic neuropathy (DN) in patients with DM vary, ranging
from 25% to 90%. It depends on the used diagnostic methods and the composition of the diabetic
population (age, duration of DM and metabolic compensation of the disease).
Neuropathy can also occur with impaired glucose tolerance (prediabetes) with 11-25%
prevalence. Neuropathy may also be the first clinical manifestation that can lead to a diagnosis of
the DM itself [6].
Distalsensorypolyneuropathy - the most common form of DN, dominantly affects lower
limbs. Damage to the sensitive fibers is manifested mainly by paresthesias. Lower limb pain occurs
in about 26% of patients with this form of polyneuropathy. It is a peripheral neuropathic pain - pain
spontaneous or provoked by a stimulus (while the stimulus itself may not be algic - for example,
touching of a sock, a blanket).Peripheral neuropathic pain is characterized by allodynia (painless,
e.g. a tactile stimulus is perceived as a painful stimulus) and hyperalgesia (increased perception
ofpain on an algic stimulus of a mechanical or thermal nature of above-threshold intensity) [5].
Patients report rest-, especially nocturnal burning pain in the lower limbs, uncertainty in
posture and walking. During the clinical examination, we detect disorders of surface sensitivity
(tactile, discriminatory, algic, thermal) and deep sensitivity (vibration sensitivity, semi-sensitivity
and movement sensitivity). Sock-type hypoaesthesia and reduction of tendon reflexes are typical.
The same symptoms, although less frequently, may also affect the upper limbs [7].
Damage to motor fibers is manifested by increased fatigue and weakness of the lower limbs
with frequent occurrence of nocturnal muscle cramps. Damage to the autonomic fibers is
manifested by a feeling of cold and leakage of the limb. Clinical examination reveals dry, thin and
cracked skin with fissures and unnatural shine. Hyperkeratoses, hair loss, dystrophic nail changes
and limb edema are also common.Sudomotor dysfunction leads to atrophy of the sweat and
sebaceous glands[5].
Half of the DN patients is asymptomatic. In practice, we must try to detect the symptoms of
neuropathy as soon as possible, because clinical forms are often irreversible and difficult to treat.
Material and methodology:
In 2017 and 2018, in an internal outpatient clinic focusing on the diagnosis and treatment of
liver diseases in Bardejov Spa, we examined 200 patients with type 2 DM. They were sent to our
outpatient clinic by general practitioners due to the increased values of the so-called liver tests or
hepatic steatosis.
As part of a comprehensive diagnosis, we also focused on screening for diabetic
polyneuropathy in patients and wanted to find out: respondents' level of knowledge about diabetic
polyneuropathy as a complication of diabetes mellitus, check with respondents whether they are
familiar with the symptoms of diabetic polyneuropathy and if a record of diabetic neuropathy is
present in the medical records.
The most known standardized questionnaire for the detection of neuropathy is the Michigan
questionnaire (see Table 1). It is available for patients on the website www.diabetickánoha.sk. The
patients themselves can answer the questions online and immediately receive information about the
risk or likelihood of neuropathy. It consists of 12 questions to which patients answer either “yes” (1
point) or “no” (2 points). The total number of points is then divided by 12. A score of 1.5 or less
indicates neuropathy.
Table 1
Michigan questionnaire
No. of
Question
Yes
No
question
(1 point) (2 points)
1.
Do you feel a decrease in sensitivity on your hands or feet?
1 – yes
2 – no
2.
Have you ever felt a burning pain in your legs?
1 – yes
2 - no
3.
Do you feel heavy and weak legs?
1 – yes
2 - no
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Are your feet too sensitive to touch?
1 – yes
2 - no
Have you ever had a prick or a stab in the leg?
1 – yes
2 - no
Do you feel a touch of a blanket on the skin as painful?
1 – yes
2 - no
Are you able to determine the location of the pain?
1 – yes
2 - no
Are you able to distinguish between hot and cold water when 1 – yes
2 - no
bathing?
9.
Has your doctor ever told you that you have diabetic 1 – yes
2 - no
neuropathy?
10.
Are your symptoms worse at night?
1 – yes
2 - no
11.
Do you have dry skin and cracks on your feet?
1 – yes
2 - no
12.
Are you after an amputation?
1 – yes
2 - no
If the result of the Michigan questionnaire was borderline (1.6 - 1.7), we performed a
neuroteston the patients in our clinic.
This diagnostic method is based on the chemical reaction of sweat with an indicator (cobalt
salt). The Neurotest pack contains 2 test patches that are applied to the plants of both feet. After 10
minutes, it is determined whether the colour on the patch has changed from blue to pink. In the case
of sudomotor dysfunction, which means insufficient activity of the sweat glands, change of colour
does not occur. A minimum of 5 minutes must elapse between taking off patient´s shoes and
application of the patch to eliminate sweat artifacts. This examination has a high sensitivity and
predictive value in relation to the development of manifest neuropathy. Neuro test is a categorized
medical device that a diabetologist can prescribe to a patient once a year [2].
Results and discussion:
We completed 200 Michigan questionnaires in patients with DM2T. We found the presence
of diabetic polyneuropathy in 65 patients (32.5% of the group). We diagnosed 28 patients using the
Michigan questionnaire (43% of the group), 15/65 (24%) had previously been diagnosed with
diabetic polyneuropathy, but were not treated. 22 patients had indicated the treatment of diabetic
polyneuropathy in a diabetology and neurology outpatient clinic. In all patients diagnosed by us
(43/65) in 66.1% of the group, we started pathogenetic treatment with alphalipoicacid.
The most effective treatment in general is prevention. Even in the case of DPN, it is
necessary to think about prevention, diagnose it in time and choose the right therapeutic procedure.
Early prevention reduces the risk of neuropathy by 50-80% [8].
Education is also an essential part of caring for a patient with DM. It is effective to
recognize minimal deficits, e.g. insensitivity to the cold or "dead feet" - a dead leg. Patients with
chronic unrecognized neuropathy can often come with late complications, e.g. ulcerations of the
lower limbs, foreign objects located in the foot area, unrecognized traumas of the lower and upper
limbs or neuroarthropathy (Charcot's joints). All these difficulties can be avoided by the early
diagnosis of neuropathy [9].
In our group of patients, we detected the presence of diabetic polyneuropathy in 65/200
patients (32.5% of the group). A surprising fact for us was the finding that patients did not have
sufficient knowledge about this complication of diabetes mellitus. They reported difficulties typical
of diabetic neuropathy in the questionnaire, but were unaware of the disease. 161/200 (80.5%)
patients of the group were overweight or obese, 140/200 (70%) were treated for arterial
hypertension, 191/200 (95.5%) had dyslipoproteinemia, all had hepatic steatosis.
The patients were polymorbid, visiting several outpatient clinics. The average age of women
was 63.5 years, the average age of men was 59.9 years. Due to the age of the patients, we also
noticed a longer duration of DM, which also increases the likelihood of its chronic complications.
Surprisingly, 24% of the patients were not treated for diabetic neuropathy despite being diagnosed
with diabetes mellitus. This fact indicates insufficient education of patients about their diseases and
its associated complications.
The basis of DN treatment is the effort to achieve long-term euglycemia, lifestyle
modification with sufficient physical activity, weight reduction and smoking ban [10].
4.
5.
6.
7.
8.
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Alphalipoic(thioctic)acid preparations have a dominant position in the treatment of DN, which is
based on known pathogenetic mechanisms. They are almost 100% covered by health insurance.
Alpha lipoic acid (ALA) is an antioxidant with the effects of the coenzyme of mitochondrial
multienzyme complexes (coenzyme of the tricarboxylic acid cycle). We classify it as a supportive
pathogenetic treatment [11]. It relieves burning, paraesthesia, numbness, pain.
Treatment of diabetic neuropathy usually startswith an infusion of the medication for 5-10
days at a dose of 600 mg and then continues with an oral dose of 600 mg/ day. It is taken on an
empty stomach or 30-60 minutes before a meal, with sufficient amount of fluid [12].Alphalipoic
acid brings significant relief of positive symptoms and pain, but without changing the objective
finding or electromyographic picture. The treatment is well tolerated and safe. An equally important
part of the therapeutic strategy for DPN is the symptomatic treatment of neuropathic pain, which is
an essential determinant of the quality of life of patients with DPN [13].
According to several studies, properly educated diabetics live longer, have better quality of
life, and suffer fewer complications compared to non-educated diabetics. They do not burden the
health and social system so much. High-quality education of a diabetic by a nurse in cooperation
with a doctor is considered to be the most important measure in the prevention and in good quality
treatment of diabetes [1].
Conclusions:
Diabetic polyneuropathy is the most common chronic organ complication of diabetes. Its
occurrence depends on the duration of DM and the long-term level of metabolic control. Success in
combating the development of DN depends significantly on the ability to influence the risk factors
for DN, which are in particular long-term insufficient metabolic compensation of diabetes, smoking
and the presence of cardiovascular factors [10].
Several risk factors for cardiovascular disease (arterial hypertension, smoking, total
cholesterol, low- and high-density cholesterol, male gender, the very presence of cardiovascular
disease) are also a separate independent risk for DN.
In our conditions, DPN is underdiagnosed, which is firstly related to its insufficient
screening, while in the early stages of neuropathy, neuropathic changes are more therapeutically
influenceable [13].
The use of a standardized Michigan questionnaire in combination with a neurotest is
sufficient for screening for diabetic neuropathy in outpatient practice. Their advantage is that they
are time and money saving, with immediate result and the possibility of them being used in standard
outpatient conditions. Another advantage is that they can be usedfor monitoring of the dynamics of
already confirmed neuropathy.
The results of our research revealed insufficient knowledge of a selected group of patients
with DM on diabetic polyneuropathy as possible complication accompanying the DM. It is
therefore necessary to increase education about diabetic polyneuropathy in patients with DM by
nurses outside thediabetological and neurological outpatient clinics (e.g.on internal, hepatology,
cardiology, general practitioner's outpatient clinics) due to the polymorbidity of these patients. This
will increase the detection of this disease and ultimately reduce the costs of health insurance
companies for the treatment of advanced complications of DM, such as. diabetic foot with longterm treatment of wounds and amputation of the lower limb.
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ОБІЗНАНІСТЬ СТУДЕНТІВ НА ЗАХВОРЮВАННЯ РАК ЯЄЧКА, ЯКЕ НЕ ВХОДИТЬ
У ПРОГРАМУ ВИВЧЕННЯ
Буряченко В.М., Міщук І. М.
Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради
STUDENTS’ AWARENESS OF THE TESTICULAR CANCER DESEASE
WHICH IS NOT INCLUDED IN THE COURSE OF STUDY
Buryachenko V.M., Mishchuk I.M.
Zhytomyr Medical Institute Zhytomyr Regional Council
Abstract. The article is devoted to diagnosis and treatment of cancer. The world is
experiencing an increase in morbidity and mortality from testicular cancer. The curability of the
disease depends on timely diagnosis, a significant role plays self-examination and oncological
alertness. The article notes the deontological and psychological aspects of the disease. The authors
of the article found out the level of students' awareness of this disease, the study of which is not
provided by the program, and textbooks do not contain material about it. Ways to improve
awareness of the disease and further research are proposed for students and the general public
Key words: Testicular tumors, germinogenic tumors, seminoma, nonseminoma,
cryptorchidism, diaphanoscopy..
Актуальність проблеми. За даними різних джерел пухлини яєчка складають від 1
до 3% усіх злоякісних новоутворень у чоловіків та 5 % серед усіх пухлин урогенітального
тракту. У країнах західної Європи щорічно реєструється 3-6 нових випадків захворювання на
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100 тис. чоловічого населення. За даними проекту GLOBOCAN, розробленого Міжнародним
агентством з вивчення раку (МАВР), підрозділами Всесвітньої організації охорони здоров'я
(ВООЗ) захворюваність на рак яєчка в останнє десятиліття складає в Західній Європі - 7,8%,
Північній Європі - 6,7%, Австралії - 6, 5%, Північній Америці -5,1%, Південній Європі 4,2%, Центральній Америці - 3,7%, Азії - 0,2% і Африці - 0,2%. Найвищі показники
смертності відзначені в центральній Америці (0,7%), Центральній і Східній Європі (0,6%),
Західній Азії (0,6%)[2].В Україні захворюваність на рак яєчка становить приблизно 2,5
випадки на 100 тис. населення[3].
За останні 30 років виявилась чітка тенденція до зростання захворюваності пухлинами
яєчка в більшості розвинених країнах Північної Америки та Європи[1].
Слід зазначити що у молодих чоловіків від 20 до 40 років, тобто працездатного та
репродуктивного віку, рак яєчка займає провідне місце серед новоутворень репродуктивної
системи. В той час як серед чоловіків похилого віку список новоутворень репродуктивної
системи очолює рак простати, захворюваність якого значно більша.
Існує певна неоднозначність думок з приводу вікової захворюваності на рак яєчка.
Одні джерела зазначають, що пік захворюваності припадає на три вікових періоди: перший у
осіб до 10 років, другий від 20 до 40 років і третій після 60. А інші відмічають, що
захворюваність при герміногенних пухлинах яєчка не збільшується з віком, вона досягає
свого максимуму у віковій групі від 25 до 35 років. Пік захворюваності при семіномі
припадає на 35-40 років, при несеміномних пухлинах - на 20-25 років. Більше 50% випадків
захворювання герміногенними пухлинами яєчка виявляються у чоловіків у віковій групі до
35 років[5].
Мета дослідження:
Аналіз наявних вітчизняних та світових джерел наукової інформації, обізнаності
студентів з проблем захворюваності на рак яєчка та використання отриманих даних для
практичного використання у медичній та освітній діяльності
Методи: бібліосематичний-збір та вивчення існуючих наукових джерел інформації
щодо вирішення проблеми дослідження; медико-соціологічне дослідження (анкетування)вивчення обізнаності студентів щодо захворювання; статистичний-для аналізів результатів
медико-соціологічного дослідження;
Об’єкт дослідження: студенти спеціальності 223 «Медсестринство» спеціалізації
«Сестринська справа» освітніх ступенів: молодший спеціаліст, бакалавр, магістр.
Предмет дослідження: обізнаність студентів щодо захворювання рак яєчка.
Ціль: отримати інформацію про обізнаність студентів щодо захворювання на рак
яєчка.
Задачі:
• огляд наявних вітчизняних та світових джерел наукової інформації;
• визначитита проаналізувати рівень захворюваності на рак яєчка;
• визначити обізнаність студентів щодо захворювання.
• використання отриманих даних на практиці у медичній та освітній діяльності
Результати та їх обговорення
Вивчення існуючих джерел інформації. Пухлини яєчка – це злоякісні новоутворення,
розвиваються в одному або обох яєчках, добре піддаються лікуванню і в більшості випадків
виліковні за умов раннього виявлення.
90% пухлин яєчка розвиваються з герміногенних клітин (герміна – насіння;
герміногенні клітини продукують сперматозоїди). Існує два види герміногенних пухлин –
семіномні (60 %) і несеміномні (40 %).Семіномні пухлини розвиваються з герміногенних
клітин яєчок, що виробляють сперматозоїди. При первинній діагностиці у більшості хворих
із семіномою (близько 70 %) пухлина не виходить за межі яєчка, у 25 % хворих вже уражені
лімфатичні вузли, і тільки у 5 % є віддалені метастази.
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Несеміномні пухлини виходять з клітин, що продукують гормони, і з строми.
Несеміномні пухлини зустрічаються в більш ранньому віці, ростуть і поширюються швидше,
ніж семінома і бувають декількох типів:
1. ембріональний рак (розвивається з зрілих герміногенних клітин);
2. тератома.
3. пухлина жовткового мішка.
Несеміномні пухлини можуть включати кілька вищевказаних типів клітин, а іноді і всі
типи клітин одночасно.
Зазвичай герміногенні пухлини утворюються в яєчку, проте хвороба у 6-10%
пацієнтів має внегонадне походження захворювання. Вважається, що захворювання
внегонадної локалізації виникають як результат злоякісної трансформації герміногенних
клітин, загублених під час ембріогенезу. В цьому випадку герміногенна пухлина не має
проявів захворювання в яєчках,тому що найбільш часто локалізується в середостінні і в
заочеревинних лімфовузлах, рідше - в головному мозку і в малому тазі[5].
Близько 75-80% семіномних і 55% несеміномних пухлин яєчка діагностується в I
стадії захворювання[6]. Підвищення рівня захворюваності семіномами яєчка в середньому на
10-30% кожні 5 років, відзначається протягом останніх трьох десятиліть. Нинi відзначається
щорiчне підвищення захворюваностi та смертності вiд пухлин яєчка в середньому на 3%.
Більшість з пухлин яєчкає надзвичайно агресивні і часом здатні збільшувати свою
масу вдвічі за 2-3 тижні.
Незважаючи на велику кількість досліджень, спрямованих на вивчення
епідеміологічних особливостей і чинників ризику виникнення раку яєчка, етіологія цієї
форми пухлин досі чітко не встановлена.
До факторів ризику розвитку раку яєчка відносять:
• крипторхізм - виявляють у 22% хворих з пухлиною яєчка;
• травму яєчка в анамнезі відзначають 20% хворих на рак яєчка;
• орхіт;
• синдром Клайнфельтера[7];
• генетична схильність, як висока ймовірність розвитку раку яєчка у найближчих
родичів;
• куріння марихуани;
• статура - худі високі чоловіки;
• безпліддя;
• вірусні інфекції;
• СНІД - ВІЛ - інфіковані чоловіки;
• рак в одному яєчку підвищує ризик виникнення злоякісної пухлини в іншому. Крім
того, при односторонньому видаленні одного яєчка через рак, також існує можливість
виникнення злоякісної пухлини в іншому[10].
• пухлини яєчка можуть виникати на тлі гормональних порушень, про що свідчать
гiнекомастiя чи передчасне статеве дозрiвання, що часто відзначають у цих хворих. Однією
із причин може бути високий естрогеновий фон матері у період вагітності[12].
Крипторхізм і наявність в сім'ї випадків раку яєчка є основними факторами ризику
розвитку цього захворювання. Жоден з цих факторів ризику не можна попередити, так як
вони вже присутні при народженні. З цих причин не існує шляхів попередження більшості
випадків раку яєчка.[15]
На ранніх стадіях рак яєчка протікає безсимптомно, проте у 20% хворих першим
симптомом може бути біль в мошонці. Наявність пухлини в яєчку часто хворий виявляє
самостійно. Іноді виявлення пухлини сприяє травма мошонки. Можуть розвинутися також
гінекомастія (7%) і біль в спині (11%)
У 10% хворих пухлина може протікати під маскою епідидиміту, що ускладнює
своєчасне встановлення діагнозу. Фізикальне обстеження з пальпацією пухлини повинно
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завжди супроводжуватися загальним оглядом, при якому можна виявити метастази в
надключичні лімфатичні вузли.
Симптоми раку яєчка:
➢ набряк і відчуття тяжкості в мошонці;
➢ безболісна припухлість одного яєчка;
➢ біль або дискомфорт в області яєчок або мошонки;
➢ біль і важкість у нижній частині живота і спини;
➢ рідина в мошонці;
➢ хворобливість і збільшення грудних залоз
➢ зниження лібідо;[10]
Як правило діагноз встановлюється пізно. Невчасне звернення за медичною
допомогою пацієнти пояснють в основному, що вони помилково вважали що у них
венеричне захворювання яєчка і тому їм соромно було звертатись, або ж вважали дану
проблему досить делікатною та не бажали обговорювати її з медичним працівником.
Чоловіки, здебільшого молодого віку, фізично розвинені просто не звертали увагу на ті чи
інші ранні симптоми раку яєчка вважаючи, що вони мають самостійно пройти.
У ряді випадків грає роль відсутність у пацієнтів елементарних медичних знань і
неуважне ставлення до свого здоров'я. Пухлини яєчка є рідкісним захворюванням і тому
недостатньо добре відомі лікарям загальної практики, хірургам поліклінік. При виявленні
патології мошонки лікар, в першу чергу, думає про банальні процеси - гідроцеле, гематоцеле,
орхіепідідіміт, перекруті сім'яного канатика і не завжди виконує дослідження, безпосередньо
спрямовані на діагностику злоякісного новоутворення.[3]
Діагностика раку яєчок включає огляд - даний метод діагностики дозволяє визначити
бік ураження, а подальша пальпація – консистенцію і розміри яєчок, а також місце
знаходження вогнища пухлинного росту.
Загальний андрологічний огляд.
Пальпація мошонки та яєчок.
Пальпація сім'явивідної протоки (ductusdeferens або vasdeferens), який
розташовується від хвоста придатка яєчка в напрямку зовнішнього пахового кільця.
Закінчувати обстеження чоловічих статевих органів потрібно пальпацією пахових
лімфовузлів.
Наявність відхилень на рівній, гладкій поверхні яєчок або виявлений надлишок
тканини є показанням для невідкладного направлення пацієнта до уролога для виключення
пухлини.[9]
Також слід провести ряд лабораторних та інструментальних досліджень :
➢ Діафаноскопію
➢ Термографія
➢ клінічні, імунохімічні та біохімічні аналізи крові
➢ ультразвукову діагностику (УЗД мошонки),
➢ томографію,
➢ біопсію яєчка з морфологічним дослідженням тканин.[11]
Діафаноскопія - це спосіб діагностики, заснований на просвічуванні тканин пучком
світла.
Термографія, теплове зображення - це науковий спосіб отримання термограмми зображення в інфрачервоних променях, що показує картину розподілу температурних полів.
Зображення засновані на тому принципі, що метаболічна активність і кровообіг як в
передраковій тканині, так і в області, навколо зони розвитку раку майже завжди вище, ніж в
нормальній тканині.
Рекомендації з діагностики та стадіювання пухлин яєчка з урахуванням їх
достовірності представлені нижче:
• Фізикальне обстеження може бути достатнім для діагностики раку яєчка.
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• УЗД яєчок слід проводити в обов'язковому порядку, якщо є підозра на пухлину
яєчка, а пальпація мошонки не виявляєвідхилень від норми або якщо є сумніви після
фізикального обстеження.
Профілактичні заходи не розроблені,тому на підставі аналізу веб ресурсів, наукових
джерел, сучасних наукових розробок я хочу розробити та запропонувати
шляхи
запобіганняданого захворювання.
Профілактика злоякісних пухлин яєчка включає: запобігання травматичним
пошкодженням органiв калитки, хірургічну в ранньому дитячому віці. Доведено, що для
зведення яєчка при його затримцi оптимальним є вiк до 6 міс, а своєчасно виконана
орхiпексiї (фiксацiя до сумiжних тканин) значною мiрою запобігає виникненню злоякiсних
пухлин яєчка в майбутньому.[12] Було показано, що стадія і прогноз захворювання
безпосередньо пов'язані з ранньою діагностикою, тому при наявності клінічних факторів
ризику рекомендую регулярне самообстеження.
Огляд повинен здійснюватися:
➢ з підліткового віку;
➢ щомісяця;
➢ під час або після душу або теплої ванни;
➢ яєчка оглядаються по одному;
➢ огляд виконується двома руками і яєчко має перекочуватися між великим і рештою
пальців.
Що повинно насторожити?
• болючість;
• набряклість / почервоніння / втягування шкіри;
• будь-які "горбки" розміром більше горошини;
• будь-які зміни щільності тканини яєчка.
Цим простим речам слід обов'язково вчити хлопчиків, підлітків і саме про це повинен
розповідати лікар-уролог.
Огляд чоловічих зовнішніх статевих органів є важливою частиною будь-якого
всебічного фізикального обстеження пацієнта з урологічної симптоматикою. Його доцільно
проводити не тільки у лікаря.
Кожному чоловікові у віці 20-35 років слід щомісяця регулярно проводити
самообстеження. Злоякісні пухлини яєчка часто вражають молодих чоловіків, але при
ранньому виявленні дане захворювання зазвичай виліковне. Обстеження нескладне і займає
кілька хвилин.
При вивченні програм «Онкологія» для студентів спеціальності 223
«Медсестринство» спеціалізації «Сестринська справа» освітніх ступенів: «Молодший
спеціаліст» , «Бакалавр», «Магістр» нами з’ясовано що вивчення захворювання рак яєчка не
передбачається. Відповідно інформацію можна отримати з інших джерел.
Анкетування
Нами проведене анкетування на визначення рівня знань , стосовно раку яєчка серед 30
студентів КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради
спеціальності 223 «Медсестринство» спеціалізації «Сестринська справа» освітніх ступенів:
«Молодший спеціаліст» , «Бакалавр», «Магістр» та 35 хворих чоловічої статі різного віку ,
що знаходились у різних відділах комунальної установи "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф.
Гербачевського" Житомирської обласної ради.
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Рис.1 Відповідь респондентів на запитання . «Які фактори впливають на виникнення
раку яєчка у чоловіків?» (%)
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Рис.2 Відповідь респондентів на запитання «За який період можуть проходити зміни
від початкових до виражених симптомів захворювання у випадку раку яєчка
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Рис. 3 Відповідь респондентів на запитання «Як Ви будете діяти якщо дізнаєтесь про те,
що у партнера набряк і відчуття тяжкості в мошонці, безболісна припухлість одного з
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Рис. 4 Відповідь респондентів на запитання «Які наслідки можуть бути при раку яєчка
чоловіків?» (%)
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Рис. 5 Відповідь респондентів на запитання «Що Ви зробите якщо відмітите набряк і
відчуття тяжкості в мошонці, безболісну припухлість одного з яєчок?» (%)
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Рис.6 Відповідь респондентів на запитання «Через який час Ви звернетеся до лікаря?»
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Рис.7 . Відповідь респондентів на запитання «Чи мають бажання отримати додатково
інформацію про дане захворювання?» (%)
Висновки та перспективи подальших досліджень.
Огляд наявних вітчизняних та світових джерел наукової інформації засвідчив,
що існують різні думки стосовно причин вікової захворюваності на рак яєчка. Рівень
знань студентів можна пояснити наступними складовими: вивчення захворювання не
передбачено програмою та відсутністю інформації у підручниках. Запізніле звернення
пацієнтів до лікарів слід вважати наслідком низького рівня санітарно-гігієнічної обізнаності,
причин виникнення та перебігу захворювання.
З метою використання отриманих даних для практичного використання у медичній та
освітній діяльності нами було виділено наступні пропозиції:
1. Розглянути можливість вивчення захворювання на рак яєчка у навчальній
дисципліні «Онкологія»;
2. З метою покращення санітарно-освітньої роботи розробити та запровадити буклет
про захворювання на рак яєчка.
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3. Дослідити рівень знань студентів з етіології та патогенезу пухлинного процесу з
метою пояснення обізнаності рівня знань з захворювання рак яєчка.
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УДК 614.253:159
ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОГО ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР
Васильєва О.О.,Дядюк В.В.
Житомирський медичний інститут ЖОР
FEATURES OF THE EMOTIONAL SPHERE OF MEDICAL WORKERS
VasilyevaE. A., Dyadyuk V. V.
ZhytomyrMedicalInstitute ZRC
The article outlines the problem of risk factors, severe emotional stress, lack of adequate
conditions for recreation, lack of psychological support in the practice of the health system
adversely affecting of medical workers. One of the most important qualities of a health worker is
emotional stability. A key manifestation of the emotional state of the individual is the mood.
Emotional mood is a kind of battery of all information that is perceived and processed by the
individual at the appropriate time. As a result, the mood becomes a prolonged emotional state,
created by external in uences on the individual, depending on its individual characteristics and
temperament. The instability of the mood of the medical worker, as a rule, is connected not only
directly with one or another speci c medical situation, but also with the complex of the most varied
impressions from external factors, thoughts and experiences.
Актуальність проблеми. Сучасна реформа системи охорони здоров’я,
запровадження страхової медицини, інтеграція України в європейське співтовариство
потребують удосконалення системи медичної освіти з метою підготовки фахівців, які
відповідали б світовим стандартам. Підвищення якості професійної підготовки фахівців
охорони здоров’я потребує упровадження сучасних концепцій і наукових підходів,
посилення акценту на формуванні не лише професійної компетентності, а й особистісних
якостей та емоційної сфери медичних працівників.
Робота фахівців медичної галузі відноситься до професій, у яких особистість
пов’язана з неминучими емоційними й етичними перевантаженнями, що призводять до
внутрішньої емоційної спустошеності внаслідок необхідності постійних контактів із хворими
людьми. Адже робота лікаря чи медичної сестри пов’язана з людськими стражданнями,
смертю, колосальними навантаженнями на нервову систему, високою відповідальністю за
життя і благополуччя інших людей. Постійні стресові ситуації, в які потрапляють медичні
працівники в процесі складної соціальної взаємодії з пацієнтами, необхідність сприйняття й
усвідомлення сутності проб лем пацієнта, особистісна незахищеність та інші моральнопсихологічні чинники негативно впливають на здоров’я фахівця медицини [1].
Професійна
діяльність
медичних
працівників
супроводжується
також
психоемоційним напруженням, що зумовлено періодичним порушенням добових біоритмів,
пов’язаних із роботою в різні зміни (день – ніч). Окрім того, до психологічних чинників
ризику відносяться побоювання професійного інфікування, часті ситуації, пов’язані з
проблемами спілкування (надмірно стурбовані пацієнти, вимогливі родичі тощо). Існує ще
низка чинників, які підсилюють надмірну професійну напругу: незадоволеність результатами
праці (відсутність умов для ефективного надання допомоги, матеріальної зацікавленості),
завищені вимоги до медиків, необхідність поєднання професійних і сімейних обов’язків [4].
Відтак виникає необхідність сформувати у майбутніх медичних працівників готовність до
емоційного співпереживання і співчуття стосовно проблем у сфері здоров’я пацієнтів.
Дослідження деяких особливостей емоційної сфери особистості медичних працівників
представлені в публікаціях В. Бойко, В. Вілюнас, Н. Греса, Т. Гузенко, Є. Старченкова, В.
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Юрьєва та ін., котрі двояко розглядають емоційну сферу фахівців медичної галузі: як чинник
професійної відповідності та сферу, яка найбільш схильна до професійних деформацій. У
науковому тезаурусі проблема емоційної сфери досліджується у поєднанні компонентів
емоційної сфери з пізнавальними процесами(Л. Виготський, О. Леонтьєв), мотивами,
потребами (К. Ізард, С. Рубінштейн, С. Шехтер), вольовими процесами (Л. Божович, З.
Фрейд, Я. Рейковський та ін.). Однак в умовах нестабільної соціальної економічної ситуації,
високого емоційного навантаження і вимог до фізичної працездатності медичних працівників
виникає потреба в проведенні численних експериментальних досліджень із метою вивчення
особливостей емоційної сфери медиків.
Мета роботи. Стаття присв’ячена вивченню особливостей емоційної сфери медичних
працівників. Зміни в емоційній сфері медиків пов’язані з емоційними та етичними
перевантаженнями в професійній діяльності. У медичній освіті необхідно акцентувати увагу
на тренінгу адаптаційних можливостей емоційної сфери.
Основна частина. Актуальність проблеми вивчення особливостей емоційної сфери
майбутніх медичних працівників пояснюється тим, що саме емоції є “індикатором”
психологічного стану особистості та істотно впливають на перебіг психічних процесів і
поведінки людини, визначаючи спрямованість уваги, особливість сприйняття навколишнього
світу, логіку суджень [6]. На особливу увагу заслуговує проблема збереження емоційного
здоров’я фахівців тих професій, які мають найбільшу кількість стрес-чинників, серед яких
провідне місце посідають медичні працівники.
Наявність чинників ризику, сильна емоційна напруга, відсутність достатніх умов для
відновлення сил, відсутність у практиці охорони здоров’я системи психологічного супроводу
несприятливо впливають на медичних працівників. Збільшення нервово-психічної напруги в
роботі медиків призводить до виникнення у них невротичних розладів, психосоматичних
захворювань. Тому вивчення проблеми емоційних переживань особистості в умовах
професійного стресу зосереджується в точці перетину багатьох дисциплін: відфізіології і
медицини до психології, соціології та політики. Цезумовлено, з одного боку, фізіологічними
і психологічними механізмами стресреакцій, а з іншого – соціальним характером
наслідківпрофесійнихстресів. Вимоги, що пред’являються до емоційної сфери медичних
працівників, досит ьсуперечливі. Поряд з емпатійністю і толерантністю вони повинні бути й
емоційностійкими, а надмірна емоційність та загальмованість є перешкодою для здійснення
чітких і швидких дій.
Своєрідність “допомагаючих” професій полягає в тому, що сам суб’єкт діяльності є
первинним інструментом своєї роботи, а медична діяльність вимагає від
фахівця
особистісної залученості, відкритості відносин, уміння співпереживати і співчувати, а також
здатності розуміти інтереси пацієнта [3]. Наприклад, професія медичної сестри висуває певні
вимоги до їїособистості, характеру, емоційноїсфери, а також до морально-етичних якостей.
Адже медична діяльність вимагає від фахівців сестринської справи не лише глибоких знань
своєї спеціальності і лікувальних дій, а й різнобічної культури, широти інтелекту, особливих
навичок поведінки в спілкуванні з пацієнтами. Воля, енергія, бажання працювати, гуманізм
та інтелект – все ценеобхідно кожному медику, однак лише цих якостей недостатньо.
Серед властивостей, що мають професійну значущість і характеризують емоційну
сферу медичних працівників, є пластичність поведінки, здатність розуміти інших,
емоційність, емпатія, людяність, уміння встановлювати контакт iз пацієнтами та
завойовувати у них довіру, соціальна зрілість особистості, емоційна стійкість, саморегуляція
тощо. Адже медичний працівник повинен вміти завоювати симпатію пацієнта, виявляти
м’якість і душевність до нього, увагу і співчуття. Впевненістьпацієнта в
досвідченостімедичного персоналу значною мірою забезпечує позитивний результат
лікування. Довірапацієнта до медичного працівника – необхіднаумова в комплексі
лікувальних заходів та показник нормальних взаємин. У таких випадках пацієнти, зазвичай,
погоджуються на будь-які методи дослідження і лікування.
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Важливою складовою емоційної сфери медичних працівників є стан постійної
готовності надати допомогу, вміння за першої необхідності мобілізувати всі свої сили, які
супроводжуються високим почуттям професійного обов’язку та усвідомленням
неможливості залишити страждаючого пацієнта без медичної допомоги [2]. Зауважимо, що
характер емоційних хвилювань медика змінюється шляхом формування в нього соціальних
мотивів діяльності (прагнення зробити дещо необхідне, корисне не лише для себе, а й для
інших). Під впливом подібної діяльності в особистості формуються нові мотиви поведінки, а
відтак виникають нові емоційні переживання [5]. Важливою ознакою в професійній
діяльності медичних працівників є виявспівчуття до пацієнта. Однак ці почуття повинні
відступати на другий план перед зосередженістюволі і розуму, знань і вміньпід час
виконання медичних маніпуляцій, щоблікувальнідії дали бажаний результат. Адже фахівець
медичної справи повинен бути завжди зібраним, холоднокровним, не “втрачати голови”,
вміти “відключатися” відвсього, що може завадити виконанню лікувального завдання [7].
Необхідно окреслити ще однин аспект спрямованості професійної діяльності фахівців
медичної сфери – самосвідомість, що сприяє усвідомленню медика себе як особистості і
професіонала у власних відносинах із зовнішнім світом та іншими людьми. Самосвідомість
виявляється в різних формах. Так, самоаналіз, самооцінка, самокритика пов’язані з
пізнавальною стороною психічної діяльності особистості, тоді як самопочуття, самолюбство,
самовихваляння, самовпевненість, скромність, почуття відповідальності, обов’язку, власної
гідності пов’язані з емоційною стороною психічної діяльності особистості. Саме
стриманість, самовладання, самоконтроль, ініціатива, самодисципліна пов’язані з вольовою
стороною психічної діяльності медиків.
Однією з найважливіших якостей медичного працівника є емоційна стійкість.
Ключовим виявом емоційного стану особистості є настрій. Відзначаючи значення настрою
як чинника соціальної орієнтації та діяльності особистості, Н. Маклакова зазначала, що ні
слова, ні думки, ні навіть вчинки не виявляють так вірно нас самих і наші ставлення до світу,
як наш настрій: у ньому відображається характер не окремої думки, не окремого рішення, а
всього змісту душі [6].Настрій – цесвого роду акумулятор всієї інформації, яка сприймається
і переробляється індивідом за одиницю часу. Тому настрій є тривалим емоційним станом, що
створюється зовнішніми впливами на особистість залежно від дїї індивідуальних
особливостей і темпераменту. Нестійкість настрою медичного працівника, зазвичай,
пов’язана не лише безпосередньо з тією або іншою конкретною медичною ситуацією, а й з
комплексом найрізноманітніших вражень від зовнішніх чинників, роздумів і переживань. На
настрій будь-якої особистості впливають ті чи інші життєві турботи, занепокоєння,
викликані певними надзвичайними обставинами, ображене самолюбство, докори сумління.
Будь-яка з цих емоційа бо їх нєпоєднання можуть бути помітні пацієнтам і заважати
нормальній діяльності фахівця. І якщо медичний працівник не в змозі подолати такий
настрій, то це може спричинити прийняття неправильного рішення, здійснення хибних
медичних дій, створення напружених відносин iзп ацієнтами.
Ставлення медичного працівника до пацієнта не може визначатися лише емоціями.
Поведінка медика, особливо коли він змушений діяти швидко і рішуче, інколи здається
пацієнтам та їхнім родичам байдужою, а сам медичний працівник – відчуженим і холодним.
Для гуманного ставлення медичного працівника до пацієнтівоптимальним є вияврозуміння
їхнього суб’єктивного стану, чуйне, але не багатослівне співчуття, ніж повне і явнее злиття з
фізичним чи душевним болем до такоїміри, щоб медик сам почав переживати емоційний
шок.
Висновки. На основі аналізу особливостей емоційної сфери медичних працівників
можемо стверджувати, що для фахівців медичної галузі важливими є особисті якості, які
дають змогу ефективно справлятися зі стресогенними чинниками. Важливо, щоб медик умів
керувати власними емоціями, зберігати впевненість, контролювати свої реакції і професійну
поведінку в цілому. Терпіння і ввічливість – складовіелементихорошого стилю роботи, в
них виявляються дбайливість і увага до пацієнтів. Медичні працівники повинні відчувати,
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коли їм необхідно віддалитися від пацієнта, а коли ж найбільш наблизитися до нього.
Важливими є і виявповаги до пацієнтів, уміння адекватно будувати взаємини з ними,
домагаючись, водночас, оптимального вирішення професійних завдань. Знання етикодеонтологічних принципів і законів психології професійного спілкування у поєднанні з
професійною майстерністю медичних працівників, які здобуваються під час отримання
медичної освіти, сприятимуть наданню ефективної медичної допомоги навіть у найважчих
випадках. Перспективним напрямом досліджень проблеми емоційної сфери медичних
працівників є розробка та впровадження відповідних програм, методичних рекомендацій iз
метою оптимізації процесу особистісного становлення фахівців медицини у професійній
діяльності, створення психолого- педагогічної моделі супроводу формування емоційної
сфери фахівця-медика тощо. Вивчення емоційної сфери – важливе теоретичне і практичне
завдання, що вимагає поглибленого дослідження, зорієнтованого на практику, що потребує
подальшої розробки і впровадження в освітній процес.
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АДАПТОВАНІСТЬ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ТА ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМ ДО
ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ У СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
223 «МЕДСЕСТРИНСТВО» ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВР
ЖИТОМИРСЬКОГО МЕДИЧНОГО ІНСТИТУТУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
РАДИ
Вовк В.Т., Сегедіна Я.П., Хватова О.О.
Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради
ADAPTATION CARDIOVASCULAR AND RESPIRATORY SYSTEM TO PHYSICAL
ACTIVITIES IN 223 STUDENTS OF SPECIALTY "NURSING" EDUCATIONAL
DEGREES BACHELOR ZHYTOMYR MEDICAL INSTITUTE OF ZHYTOMYR
REGIONAL COUNCIL
Vovk V.T., Sehedina Y.P., Khvatova O.O.
Zhytomyr Medical Institute Zhytomyr Regional Council
Abstract. The article considers the adaptability of the cardiovascular and respiratory
systems to physical activity. The study involved students majoring in 223 "Nursing" educational
degree bachelor of the Zhytomyr Medical Institute of the Zhytomyr Regional Council in the amount
of 50 people. Exercise is a major component of the educational process in higher education. One of
the principles of physical activity is the principle of health-improving orientation, the purpose of
which is to provide a positive effect as a result of physical culture. The Rufier Index and the Life
Index are described. The satisfactory state of health of student youth and insufficient level of motor
activity were revealed.
Key words: physical education, adaptability, students, Rufier index, Life index.
Актуальність проблеми. На сучасному етапі розвитку українського суспільства
проблеми стану здоров’я молодого покоління є найактуальнішими, особливо це стосується
студентської молоді, яка є основою і майбутнім нашого суспільства. Фізичне виховання як
складова системи виховання майбутніх фахівців відіграє важливу роль у збереженні й
зміцненні здоров’я студентів, підвищенні фізичної працездатності, збільшенні тривалості
життя, формуванні професійно важливих якостей особистості [2].
Проте, аналіз стану фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів (ВНЗ)
України свідчить, що більшість з них належно не піклується про своє здоров’я і ця тенденція
характерна для всіх ВНЗ, що в подальшому впливає на ставлення до свого здоров’я
дорослого населення, яке не звертається до ефективних, економічно вигідних засобів
оздоровлення, якими є фізичні вправи [8]. Тому не дивно, що в Україні середня тривалість
життя чоловіків становить 62,2 років, а жінок – не досягає 74 років. За цим показником
Україна посідає 121 місце в світ [9].
Відповідно до державних документів, фізичне виховання у ВНЗ повинне сприяти
збереженню і зміцненню здоров’я студентів. Але насамперед необхідно вивчити стан
здоров’я, рівень фізичного стану молоді і, зокрема, фізичний розвиток, функціональні
можливості серцево-судинної і дихальної систем,фізичну підготовленість [7].
Значна частина молоді приходить у вищу школу вже з різними ускладненнями, у
частини студентів здоров’я погіршується в процесі навчання, що вимагає застосування
особливого підходу до таких осіб при організації процесу фізичного виховання [8].
Відомо, що фізична культура відіграє одну з провідних ролей у зміцнені здоров’я та
покращенні його стану, тому пошук нових засобів та форм фізичного виховання студентів є
своєчасним і актуальним. Під впливом систематичних тренувань в організмі лю- © Саламаха
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О.Є., 2009 дини розвивається комплекс змін, які спрямовані на оптимізацію функціонування
як усього організму, так і його окремих систем [8]. Не виключення у цьому відношенні
серцево-судинна система, оптимізація якої є необхідною умовою для досягнення позитивних
змін у фізичному розвитку людини [1, 3].
У зв’язку з цим, проблема адаптованості та покращення стану здоров’я студентської
молоді з кожним роком стає дедалі актуальнішою. Вирішення ж її має бути спрямоване на
підвищення функціональних резервів організму й зміцнення здоров’я студентів через
ефективну організацію диференційованих занять з фізичного виховання.
В. Шигалевський та А. Верьовкін [11], проводячи дослідження в Східноукраїнському
національному університеті, виявили, що під час вступу вже 28,7 % юнаків за
функціональними показниками відносяться до спеціальної медичної групи. Навчальний
процес у ВНЗ пов’язаний зі значними психічними й фізичними навантаженнями. Важливо
відзначити, що в студентів відбувається постійний процес адаптації організму до нових умов
життєдіяльності. Саме тому навчально-виховний процес із фізичного виховання у вищих
навчальних закладах повинен ґрунтуватися, передусім, на реальному станові здоров’я і
фізичної підготовленості студентів.
Мета дослідження. З’ясувати адаптаційні можливості серцево-судинної та дихальної
систем організму студентів до фізичних навантажень.
Матеріали та методи. Для вирішення поставлених завдань в роботі
використовувались такі методи дослідження: аналіз літературних джерел, спостереження,
антропометричні вимірювання, функціональні проби для оцінки серцево-судинної системи,
функціональний індекс (Життєвий індекс).
В обстеженні були задіяні студенти спеціальності: 223 «Медсестринство» освітнього
ступеня бакалавр Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради у
кількості 50 осіб.
Дослідження проводились в кабінетах доклінічної практики Житомирського
медичного інституту Житомирської обласної ради.
Результати та їх обговорення. В результаті проведеного дослідження встановлено,
що переважна більшість досліджуваних індексу Руф’є отримали не втішний результат,
домінуючими є: “задовільний”, “поганий” та “дуже поганий” рівні (рис.1).
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Рис. 1. Результати дослідження індексу Руф’є
Тільки 17,2% студенток знаходиться у відмінній і хорошій фізичній формі, якій
притаманна витривалість серцево-судинної системи при фізичних навантаженнях, рухова
активність, висока працездатність.
На основі аналізу результатів Життєвого індексу встановлено, що у осіб вікової групи
18-20 років він становить (рис.2):
- студенток з недостатнім ЖІ – 85,7%,
- з нормальним ЖІ – 8,6%,
- з надмірним ЖІ – 5,7%.
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Рис. 2. Результати досліджень Життєвого індексу.
Згідно рис. 1.2, отриманий результат ЖІ є невтішним, це пояснюється тим, що
студентки не займаються спортом, ведуть малорухомий спосіб життя.
Середнє значення ЖІ для чоловіків - 65-70 мл/кг; для жінок - 55-60 мл/кг; для
спортсменів 75-80 мл/кг; для спортсменок - 65-70 мл/кг.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Фізичні навантаження викликають
перебудову різних функцій організму, особливості і ступінь яких залежать від потужності,
характеру рухової діяльності, рівня здоров’я та тренованості, в основі розвитку якої лежить
процес адаптації організму до фізичних навантажень.
Серед фізіологічних чинників, що визначають ступінь адаптації до фізичних
навантажень, велике значення мають показники стану серцево-судинної та дихальної систем
– індекс Руф’є та життєвий індекс.
Оцінивши рівень адаптованості серцево-судинної системи методом індексу Руф’є
встановлено, що отриманий результат індексу Руф’є являється не втішним, домінуючими є:
“задовільний”, “поганий” та “дуже поганий” рівні. Тільки 17,2% студенток знаходиться у
відмінній і хорошій фізичній формі, якій притаманна витривалість серцево-судинної системи
при фізичних навантаженнях, рухова активність, висока працездатність.
Результат Життєвого індексу дозволив встановити, що рівень показника є невтішним,
поясненням цього – не займання спортом, ведення малорухомого способу життя.
Люди, які ведуть малорухливий спосіб життя, частіше хворіють на гіпертонічну
хворобу, атеросклероз, цукровий діабет, схильні до ожиріння. Аби уникнути цього необхідно
боротися з гіподинамією займатись фізичними вправами.
Однією із найпоширеніших форм фізичних вправ для серцево-судинної та дихальної
систем є гімнастика, яка спроможна сприятливо впливати не лише на окрему систему а й на
стан всього організму і його численні функції.
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СПЕЦИФІКАПРОВЕДЕННЯДЕРЖАВНОЇКВАЛІФІКАЙНОЇАТЕСТАЦІЇ
«МЕДСЕСТРИНСТВО» У 2020 РОЦІВІФНМУПРОТЯГОМКАРАНТИНУCOVID-19
Гвоздецька Г.С., Глов'як В.Г.
Івано-Франківськийнаціональниймедичнийуніверситет
SPECIFICS OF CONDUCTING THE STATE QUALIFICATION CERTIFICATION
"NURSING" IN 2020 IN IFNMU DURING THE QUARANTINE OF COVID-19
Gvozdetska G.S., Glovyak V.G.
Ivano-Frankivsk National Medical University
Abstract. The article highlights the peculiarities of the organization of the Complex
qualification attestation in the specialty "Nursing" OPP "Nursing" in the epidemiological situation
that has developed in 2020. The Information Department of IFNMU has developed a unified
methodology for remote State Attestation, using the university-wide platform Microsoft Teams.
Key words: complex qualification attestation, remote mode, Microsoft Teams platform,
educational-professional program.
Комплексна кваліфікаційна атестація зі спеціальності «Медсестринство» ОПП
«Сестринська справа», зважаючи на епідеміологічну ситуацію, опираючись на Постанову
Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території
України коронавірусу COVID-19» зі змінами від 4 травня 2020 р. №332, рекомендаційного
листа МОН України №1/9-178 від 27,03,2020 року «Щодо оголошення карантину», наказу
ректора Університету №511-д від 08.05.2020 р. «Про зміни в організації освітнього процесу
та завершення весняного семестру 2019/2020 навчального року» проводилася в
дистанційному режимі на платформі MicrosoftTeams Івано-Франківського національного
медичного університету.
Прийом
Державної
кваліфікаційної
атестації
здійснювався
Державною
кваліфікаційною комісією, до складу якої входили: голова Державної кваліфікаційної комісії,
ректор Івано-Франківського національного медичного університету, перший проректор,
директор
Медичного
коледжу,
завідувачка
медсестринським
відділенням,
висококваліфіковані викладачі коледжу, представники Департаменту охорони здоров’я
облдержадміністрації, провідні спеціалісти з числа середнього медичного персоналу. Для
проведення іспиту було створено 4 екзаменаційних бригади: 2 бригади по 1 екзаменатору із
викладачів терапевтичного профілю та викладачів із охорони праці та 2 бригади по 1-му
екзаменатору із викладачів хірургічного та педіатричного профілів. Роботу кожної
екзаменаційної бригади забезпечував секретар екзаменаційної комісії. Студенти розділялися
на 4 бригади, кожна з яких складалася із 5-6 чоловік, які мали свій маршрутний лист. За один
екзаменаційний день іспит складала 1 академічна група.
Кожний студент, під час дистанційного проходження іспиту, вирішував ситуаційні
задачі з надання невідкладної долікарської допомоги, які включали невідкладні стани у
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хірургії, педіатрії, внутрішній медицині, та ситуаційні задачі з основ охорони праці та
охорони праці в галузі згідно вимог Освітньо-кваліфікаційної характеристики «Молодший
спеціаліст» та Освітньо-професійної програми «Сестринська справа» зі спеціальності 223
«Медсестринство».
Задачі згруповані у два блоки білетів, котрі включали:
- завдання з невідкладних станів у хірургії та педіатрії (білети 1.1-1.30);
- завдання з невідкладних станів у внутрішній медицині, та ситуаційні задачі з основ
охорони праці та охорони праці в галузі (білети 2.1-2.30).
Для виконання завдань виділялося по 20 хвилин на екзаменаційний білет; в сумі 40 хв.
Розподіл білетів між студентами та вибір екзаменаторів здійснювався рандомізованим
методом, використовуючи платформу Microsoft Teams в день іспиту перед його початком в
присутності незалежного експерта із числа студентського активу університету.
Протягом всього часу спілкування із студентом екзаменаторів, розпочинаючи із
моменту ідентифікації студента до оголошення результату, проводився відеозапис. Таким
чином абсолютно виключена корупційна складова та необ'єктивне оцінювання. Умови білету
виводились екзаменатором на екран монітору, для самостійного ознайомлення із даним
завданням. По завершенню одного блоку для екзаменаційної бригади з метою відпочинку
було регламенотвано 15- хилинну перерву. Оцінювання здійснювалося згідно національної
4-бальної шкали оцінювання: «Відмінно», «Добре», «Задовільно», «Незадовільно»
По завершенню іспиту, використовуючи платформу Microsoft Teams, проводилась
підсумкова онлайн-конференція під час якої оголошувались студентам
результати
комплексного іспиту та рішення атестаційної комісії.
По завершенню іспитів було проведено анонімне анкетування 80 випускників щодо
дистанційного навчання. На запитання чи доступною була платформа Microsoft Teams для
скаладання іспитів 75 студентів (93,8%) дали схвальну відповідь. На запитання чи задоволені
даною методикою проведення іспитів, всі студенти відповіли позитивно, проте, абсолютна
більшість з них віддали б перевагу здавати іспит у очному форматі.
Отже, виходячи із викликів сьогодення та епідемічної ситуації в державі,
проведення іспитів, використовуючи платформу Microsoft Teams, дало можливість успішно
проатестувати випускників. Однак, при можливості та урівноваженні епідемічної ситуації,
необхідно провадити комбіноване, із виділенням вагомої частки на користь очного навчання,
з дотримання всіх протиепідемічних норм та рекомендацій.
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МЕТОДИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КЛІНІЧНИХ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ХІРУРГІЇ В
РАКУРСІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЕТЕНТІСНОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
Давидова В.Ф.
КЗВО «Криворізький медичний коледж» ДОР»
METHODICAL POTENTIAL OF CLINICAL SURGERY PRACTICAL CLASSES IN THE
PERSPECTIVE OF PROVIDING COMPETENT MEDICAL EDUCATION
Davydova V.F.
MHEI «Krivoy Rog Medical College» DpRC»
Abstract. Formation of medical students professional competencies on the training basis,
close to the real conditions of future practical activities and focused on practical results (resultbased education) is the subject of the article.
Key words: medical educational providers, individual work, practical experience.
Актуальність проблеми. Основний етап практичного заняття відіграє важливу роль у
професійному становленні майбутнього медика: саме на цьому етапі формується система
професійних вмінь та навичок відповідно до вимог майбутньої професії, що є головною
ціллю фахової підготовки.
Мета дослідження: впровадження засобів педагогічного моніторингу щодо
формування професійних компетенцій та професійної спрямованості студентів-медиків під
час проведення клінічних практичних занять з хірургії.
На практичному занятті відпрацьовується певний перелік навчальних практичних
завдань, наприклад, з теми: «Знеболювання загальне та місцеве» необхідно дослідити за
технікою проведення спинномозкової анестезії, а саме:
- підготувати хворого до знеболювання;
- підготувати необхідний інструментарій для проведення знеболювання;
- провести моніторинг стану хворого під час знеболювання;
- транспортувати хворого з операційної до післяопераційної палати;
- спостерігати за станом хворого після знеболювання.
Результати та їх обговорення. Для формування професійних вмінь
найефективнішим методом є тренінг, в ході якого відтворюється реальна ситуація з реальним
хворим. Під час практичного тренінгу на до клінічній практиці з хірургії студенти
усвідомлюють та запам’ятовують професійний алгоритм навички (згідно теми заняття),
оволодівають навичкою за даним алгоритмом до стадії автоматизованого виконання, що
забезпечує зберігання її в дійовому стані для використання у різноманітних професійних
ситуаціях.
Хірургія - клінічна дисципліна, тому практичні заняття проходять на клінічних базах в
спеціалізованих хірургічних відділеннях згідно. Навчальна практика проводиться під
керівництвом викладача у стаціонарі, де студенти беруть участь в клінічному аналізі
перебігу хвороби в пацієнтів з різними хірургічними захворюваннями, обговорюють питання
діагностики, клініки, обсяг надання медичної допомоги, лікування, особливості догляду за
пацієнтами. Студенти беруть участь у проведенні маніпуляцій, перев’язок, оперативних
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втручань, догляді за хворими. Для контролю за якістю виконання індивідуальних
практичних завдань студентів (аудиторна самостійна робота) доцільним є створення
методичних вказівок щодо оформлення результатів самостійної роботи під час участі
студентів у перев’язках, догляді за хворими, операціях, тощо. Кожен студент, який отримує
індивідуальне завдання, має інструкцію щодо його виконання, де чітко вказані питання,
задачі, тести (згідно теми заняття), вказівки щодо спостереження за діяльністю медичного
персоналу, який проводить перев’язку, операцію, діагностичну маніпуляцію. На заключному
етапі клінічного практичного заняття студент доповідає про результати своєї роботи.
Фрагмент індивідуального завдання (тема «Знеболювання») для самостійної роботи
студентів під час спостереження за ходом операції сафенектомії (або іншої операції). Уважно
спостерігайте за ходом оперативного втручання, відповідайте на запитання та підкреслюйте
вашу відповідь
Зразок індивідуального завдання
Тест № 1
Під час операції використовують:
А. інгаляційний наркоз
В. внутрішньовенний наркоз
С. внутрішньом’язовий наркоз
D. нейролептаналгезія
Е. (спинномозкова анестезія) місцева анестезія
Тест № 2
Назвіть вид місцевої анестезії під час проведення цієї операції:
А. термінальна
В. спиномозкова
С. інфільтраційна
D. провідникова
Е. епідуральна
Тест № 3
При цьому виді знеболювання блокада больових імпульсів здійснюється на рівні:
А. рецепторів
В. дрібних нервів
С. нервів і нервових сплетень
D. корінців спинного мозку
Е. нервових стволів
Тест № 4
Медсестра-анестезистка для знеболювання готує медикаменти:
А. 2% розчин лідокаїну
В. 0,25% розчин новокаїну
С. 0,5% розчин новокаїну
D. 10% розчин новокаїну
Е. фентаніл
Тест №5
Розчин анестетика вводять:
А. у підпавутинний (субарахноїдальний) простір
В. у простір над твердою мозковою оболонкою
С. у простір під твердою мозковою оболонкою
D. внутрішньовенно
Е. внутрішньом’язово
Тест №6
Для введення розчину анестетика медсестра готує:
А. голку Касперського
В. голку Біра з мандреном
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С. голку Туохі
Тест № 7
Голку для спинномозкової анестезії вводять:
А. між остистими відростками ІІІ-IV поперекових хребців
В. в ділянку черевного сплетіння
С. внутрішньовенно
D. внутрішньокістково
Е. паранефрально
Висновки: (зразок висновків студента) Під час спостереження за роботою медсестрианестезистки, як помічника лікаря-анестезіолога, ознайомилась з її обов’язками, здійсненням
постійної допомоги лікарю-анестезіологу протягом всього періоду місцевого знеболювання;
з оснащенням для проведення спинномозкової анестезії, здійснювала самостійно моніторинг
за показниками АТ, пульсу, частоти дихання пацієнта, допомагала транспортувати пацієнта в
операційну та після операції – в післяопераційну палату. Засвоїла особливості догляду за
післяопераційним хворим після спинномозкової анестезії: хворого кладуть на спину без
подушки протягом 2 діб. Проводять постійне спостереження за станом дихання,
гемодинаміки, загальним станом хворого.
Висновки: впровадження засобів педагогічного моніторингу щодо формування
професійних компетенцій шляхом занурювання студентів в атмосферу, близьку до
професійної практичної роботи медичного працівника в умовах операційного блоку,
гіпсувального кабінету, перев’язувальної, маніпуляційної та інше, спрямоване на опанування
тих знань, вмінь та навичок, які дозволять студенту-медику після закінчення навчання
ефективно діяти як в умовах найсучасніших клінік, так і на станціях швидкої допомоги,
ФАПах, сімейних амбулаторіях.
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КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНІСТЬ У РОБОТІ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ
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КЗВО «Волинський медичний інститут»
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COMMUNICATE COMPETENCE IN THE WORKOF NURSE
DuzhychN.V.
MHEI «VolynMedicine Institute»
MukhinaT.S., KravchukS.M.
Zhytomyr Medical Institute Zhytomyr Regional Council
Abstract. This article is devoted to the analysis of the scientific resources and practical
studying of communicate competence of future nurses. It analyses the main current problems of
forming of communicate competence of future nurses and explains the necessity of developing of the
competence in higher educational medical establishments.
Keywords: communicative competence,future medical nurses.
Актуальність проблеми Становлення сучасного демократичного суспільства
передбачає активну діяльність майбутніх медичних працівників у сфері охорони здоров’я
дітей, молоді та людей зрілого віку, що потребує сформованості у них готовності до
комунікативної взаємодії у професійній діяльності, оскільки медичні працівники після
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закінчення навчального закладу працюватимуть у найскладнішій системі «людина –
людина».
Водночас, практика професійної підготовки майбутніх медичних працівників
свідчить, що у значної частини студентів домінують прагматично-меркантильні мотиваційні
чинники до діяльності, ознаки бездуховності та відсутність потреби в особистісному
зростанні, невміння виявляти та застосовувати вербальні й невербальні засоби
комунікативної взаємодії.
Мета дослідження: теоретичне обґрунтування змісту формування комунікативної
компетентності у майбутніх медичних сестер. Методи дослідження: теоретичні, емпіричні.
Поняття «комунікативна компетентність» означає сукупність знань про норми і
правила ведення природної комунікації – діалогу, суперечки, переговорів і т.ін. У вищих
навчальних закладах інтеграція навчального процесу передбачає послідовне вивчення
гуманітарної та соціально-економічної, природничо-наукової, а пізніше – професійної та
практичної підготовки. Предметно-орієнтоване навчання сприяє формуванню ключових
(предметних) компетентностей студентів, що включає мотивацію самостійної та пізнавальної
діяльності студентів. Ми переконані, що у процесі підготовки майбутнього фахівця
відбувається поступове формування комунікативної компетентності через систему певної
сформованості знань, умінь, навичок. Це група важливих якостей, що необхідна кожній
людині в багатьох ситуаціях, а в практичній діяльності майбутніх медичних сестер без неї
просто неможливо. Вона зумовлює колективну роботу різних фахівців, вимагає від
співробітників ефективної роботи в команді на загальний результат. На перше місце
виступає мотивація студентів, яка стимулює їх до набуття професійних знань, готовності до
професійної діяльності. На всіх етапах навчання у вищому навчальному закладі відбувається
становлення фахівця, що сприяє формування і розвиток його особистості, певних професійно
значущих особистісних якостей. Важливою залишається методологічна підготовка студентів,
мета якої є навчити молоду людину навчатися протягом життя, прищепити навички
професійного саморозвитку, що відповідає компетентнісній підготовці сучасного фахівця, і в
наслідок якої формуються важливі професійні якості. Професійна підготовка майбутніх
медичних сестер у вищому медичному закладі забезпечується через поєднання ключових
професійних та професійно комунікативних умінь та навичок. Під час навчальної діяльності
здійснюється особистісний розвиток, удосконалюється розвивальний та усвідомлений
міжособистісний досвід майбутніх медичних сестер.
За основу характеристики професійно – комунікативних умінь нами виділено такі
вміння, як:
– комунікативно- мовленнєві - володіння словником запасом технічних термінів,
понять, фактів медичної науки, її законів, теорій, які містять систему медичних наукових
знань, а також знань про шляхи, методи пізнання, типи і способи розумових дій, оцінних
знань, які характеризують суспільне й особистісне значення професії медичного працівника.
Умовній підготовці важливим є володіння майбутніми медичними сестрами різними
формами усного мовлення, його технікою (вимова, дикція, темп, логічність), вміння
будувати взаємовідносини з колегами, пацієнтами зрозумілою діловою мовою;
– інформаційно-інструментальні вміння – планування цілей, змісту, засобів
комунікації під час викладу медичної інформації, володіння різними формами подачі
інформації, знаходження засобів комунікації;
– організаційно-технологічні – толерантне ставлення до співрозмовника на основі
партнерства й рівноправності, довіри між суб’єктами комунікації, встановлення й
розширення професійних комунікативних зв’язків;
– невербальні вміння – дотримання культури зовнішнього вигляду, передавання
значущої інформації за допомогою невербальних засобів комунікації, вираження
позитивного настрою;
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– інформаційно-пошукові – обмін інформацією за допомогою Інтернету,
знаходження нових професійних зв’язків,збагачуючи професійний й мовний потенціал,
використання інформаційно–комунікативних технологій для самовдосконалення власного
потенціалу.
Комунікативна компетентність складається зі здатностей:
– давати соціально-психологічний прогноз комунікативної ситуації, у якій має
спілкуватися майбутня медична сестра;
– соціально-психологічно програмувати процес спілкування, опираючись на
своєрідність комунікативної ситуації;
– здійснювати соціально-психологічне керування процесами спілкування в
комунікативній ситуації.
Прогноз формується в процесі аналізу комунікативної ситуації на рівні
комунікативних установок. Комунікативна установка пацієнта – це своєрідна програма
поводження особистості в процесі спілкування. Рівень установки може прогнозуватися в ході
виявлення: предметно-тематичних інтересів пацієнта, емоційно – цінних відносин до різних
подій, відношення до форми спілкування, включення партнерів у систему комунікативної
взаємодії. Це визначається в ході вивчення частоти комунікативних контактів, типу
темпераменту пацієнта, його предметно-практичних переваг, емоційних оцінок форм
спілкування.
При такому підході до характеристики комунікативної компетентності доцільно
розглянути спілкування як системно – інтегруючий процес, що має наступні складові:
Комунікативно-діагностичну (діагностика соціопсихологічної ситуації в умові
майбутньої комунікативної діяльності медичних сестер, виявлення можливих соціальних,
соціально-психологічних і інших протиріч, з якими можливо має зіштовхнутися особистість
в спілкуванні).
Комунікативно-програмуючу (підготовка програми спілкування, розробка текстів для
спілкування, вибір стилю, позиції й дистанції спілкування.
Комунікативно-організаційну (організація уваги партнерів по спілкуванню,
стимулювання їхньої комунікативної активності й т.д.).
Комунікативно-виконавчу (діагноз комунікативної ситуації, в якій розвертається
спілкування особистості, прогноз розвитку цієї ситуації, здійснюваний по заздалегідь
осмисленій індивідуальній програмі спілкування). Кожна із цих складових вимагає
спеціального соціотехнологічного аналізу, однак рамки викладу концепції дають можливість
зупинитися тільки на комунікативно-виконавчій частині. Вона розглядається як
комунікативно- виконавча майстерність особистості.
Комунікативно-виконавча майстерність особистості проявляється як два
взаємозалежних самостійних вміння знайти адекватну темі спілкування комунікативну
структуру, що відповідає меті спілкування, і вміння реалізувати комунікативний задум
безпосередньо в спілкуванні, тобто продемонструвати комунікативно-виконавську техніку
спілкування . У комунікативно-виконавчій майстерності медичної сестри проявляються її
навички й насамперед навички психологічного саморегулювання як керування своєї
психофізичною органікою, у результаті чого особистість досягає адекватного комунікативновиконавчої діяльності емоційно-психологічного стану.
Емоційно-психологічна саморегуляція створює настрій на спілкування у відповідних
ситуаціях, емоційний настрій на ситуацію спілкування, означає, насамперед, переклад
повсякденних емоцій людини в тональність, що відповідає ситуації взаємодії .
У процесі емоційно-психологічної саморегуляції варто розрізняти три фази: тривале
емоційне «зараження» проблемою, темою й матеріалами майбутньої ситуації спілкування;
емоційно-психологічну ідентифікацію на стадії розробки моделі свого поводження й
програми майбутнього спілкування; оперативну емоційно-психологічну перебудову в
обстановці спілкування. Емоційно-психологічна саморегуляція здобуває характер цілісного й
завершеного акту в єдності з перцептивними й експресивними навичками, які також
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становлять необхідну частину комунікативно-виконавчої майстерності. Вона проявляється в
умінні гостро, активно реагувати на зміни обстановки спілкування, перебудувати
спілкування з урахуванням зміни емоційного настрою партнерів. Психологічне самопочуття,
емоційний настрій особистості прямо залежить від змісту й результативності спілкування.
Перцептивні навички особистості проявляються в умінні керувати своїм сприйняттям
і організовувати його: вірно, оцінювати соціально психологічний настрій партнерів по
спілкуванню; установлювати необхідний контакт; по першому враженню прогнозувати «хід»
спілкування. Вони дозволяють медичним сестрам, вірно, оцінювати емоційно-психологічні
реакції пацієнтів по спілкуванню й навіть прогнозувати ці реакції, уникаючи тих, які
перешкоджають досягти мети спілкування. Експресивні навички комунікативно-виконавчої
діяльності прийнято розглядати як систему умінь, що створюють єдність голосових,
мімічних, візуальних і моторно-фізіологічних, психологічних процесів. По своїй суті це
навички самоврядування виразною сферою комунікативно- виконавчої діяльності.
Досвід спілкування займає особливе місце в структурі комунікативної компетентності
медичних сестер. З одного боку, він соціальний і включає інтеріоризовані норми й цінності
культури, з іншого боку - індивідуальний, оскільки ґрунтується на індивідуальних
комунікативних здатностях психологічних подіях, пов'язаних зі спілкуванням у житті
особистості. Динамічний аспект цього досвіду становить процеси соціалізації й
індивідуалізації, реалізовані в спілкуванні, що забезпечують соціальний розвиток людини, а
також адекватність його реакцій на ситуацію спілкування і їхня своєрідність. У спілкуванні
особливу роль грає оволодіння соціальними ролями: організатора, учасника. спілкування. І
тут дуже важливий досвід сприйняття мистецтва.
Таким чином, спілкування являється важливим фактором при передачі й отриманні
інформації. Воно виступає необхідною умовою буття людей, без якого неможливо
повноцінне формування не тільки окремих психічних функцій, процесів і властивостей
людини, але й особистості в цілому. Реальність і необхідність спілкування визначена
спільною діяльністю: щоб жити люди змушені взаємодіяти. Людина з моменту народження
спілкується з іншими людьми, але часом люди, що відрізняються високими досягненнями у
вивченні явищ матеріального світу, виявляються безпомічними в області міжособистісних
відносин. По цьому людина повинна вивчати правила взаємодії з людьми, щоб стати
соціально-повноправним членом суспільства. Інакше кажучи, спілкування буде ефективним
лише тоді, коли люди, взаємодіючи один з одним, компетентні в даній ситуації.
Для формування комунікативної компетентності у майбутніх медичних сестер
необхідна відповідна організація навчального процесу, створення сприятливих педагогічних
умов, відбір та систематизація змісту навчального матеріалу шляхом логічного
структурування. Ефективність цього процесу залежатиме від конкретної реалізації таких
вимог:
– узгодженість матеріалу з програмою предмету та його відповідність щодо
професійної підготовки та оперування ним студентами;
– відбір професійно-орієнтованого лексичного матеріалу з урахуванням тематики та
актуальності, відповідного рівня складності (від простого до складного);
– належна забезпеченість
відібраного матеріалу навчально-методичними
рекомендаціями та літературою;
– систематизація лексичного матеріалу та відповідна наочність;
– підбір, систематизація мовних та мовленнєвих вправ на основі професійноорієнтованого матеріалу;
– створення професійно-орієнтованих проблемних ситуацій.
Цілеспрямований відбір і систематизація змісту навчального матеріалу є необхідною
вимогою у організаційно-педагогічному процесі
формування комунікативної
компетентності.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Розвиток комунікативної
компетентності у майбутніх медичних сестер являє собою планомірний процес формування
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комунікативних якостей особистості: толерантність, емпатію, рефлексію, комунікабельність.
У процесі цього розвитку відбувається якісна перебудова особистості, а саме зміни у
ставленні людини до діяльності, спілкування та праці. Комунікативна компетентність
медичної сестри включає не тільки особистісні властивості людини, а й певним чином
організовані пізнавальні процеси та емоційну сферу. Орієнтація фахівця насамперед на
позитивні якості в іншій людині є важливою в ефективному професійному спілкуванні,
оскільки вона сприяє розкриттю особистісного потенціалу людини, з якою ми спілкуємося.
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ПОКРАЩЕННЯ РІВНЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З
МЕДСЕСТРИНСТВА В АКУШЕРСТВІ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ КЕЙСМЕТОДУ
Земцова Г.М.
Конотопський фаховий медичний коледж
IMPROVING THE LEVEL OF STUDENT’S PREPARATION FOR PRACTICAL
CLASSES IN NURSING IN OBSTETRICS THROUGH THE USІNG OF THE CASE
METHOD
Zemtsova G.M.
Konotop Professional Medical College
Abstract. The paper presents the case-method as a principle that will help to increase the
level of success of students of medical schools.
Key words: principles, illustrativemanual, situational task, medical student.
Актуальність проблеми. Система охорони здоров’я України зараз потребує нової
моделі, наближеної до європейських стандартів та перебуває в пошуку шляхів виходу з
кризової ситуації. І цей процес є неможливим без вдосконалення методів підготовки
майбутніх медичних працівників.
Провідним критерієм розвитку суспільства завжди був стан здоров’я населення, адже
його високий рівень є підґрунтям економічного, соціального й політичного добробуту в
державі, запорукою безпеки та прогресу. За цих умов професійна підготовка медичних
працівників була і є одним із регуляторів соціального розвитку, оскільки фактично формує
доктрину життєздатності суспільства та підтримує його через діяльність кадрів системи
охорони здоров’я.
Застосування принципу наочності в процесі підготовки майбутніх медичних
працівників є одним з найефективніших методів. Адже він сприяє не лише поліпшенню
сприйняття та засвоєння нового матеріалу, а й розвитку клінічного мислення під час
практичних занять. На відміну від тестових завдань і традиційних питань, ситуаційні
завдання несуть у собі не тільки функцію контролю знань, а й значний елемент навчання та
розвитку мислення майбутніх спеціалістів.
Метою дослідження є розглянути види кейс-методу та проаналізувати доцільність
його використання для розвитку клінічного мислення у студентів-медиків під час вивчення
медсестринства в акушерстві та гінекології.
Матеріали та методи
У дослідженні використані наступні методи наукового дослідження:
1) соціологічний – для визначення обізнаності студентів Конотопського фахового
медичного коледжу про переваги використання методу Case-study під час практичних занять
для усвідомлення клінічної ситуації, пошуку шляхів до її вирішення.
2) системного аналізу та логічного узагальнення – для розробки ситуаційних
теоретичних та відео-задач, спрямованих на підвищення рівня підготовки майбутніх
медичних працівників.
Основна частина
У розробленому в наш час плані підготовки майбутніх медичних спеціалістів
простежується фундаментальність та послідовність. Так, на початкових курсах студентів
готують до роботи з хворим, акцентуючи увагу на етико-деонтологічних особливостях
поведінки майбутнього медика під час виконання своїх функціональних обов’язків, здатності
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знайти індивідуальний підхід до кожного пацієнта, анатомо-фізіологічних особливостях
організму людини.
Починаючи з третього курсу в навчальному плані студентів з’являється цілий ряд
клінічних дисциплін різних профілів. Майбутні медики вчаться збирати скарги, анамнез
захворювання та життя, проводять огляд хворого, формулюють попередній діагноз,
складають план обстеження та лікування, визначають профілактику та прогноз. Динамізм у
формуванні клінічного мислення повинен забезпечуватися вивченням клінічної теорії та
переходом до клінічних практичних занять. Одним із ефективних методів формування
клінічного мислення став кейс-метод.
Метод Сase-study (від англ. case – випадок, ситуація), або метод конкретних ситуацій,
– це педагогічна технологія, заснована на моделюванні ситуації або використанні реальної
ситуації з метою аналізу даного випадку, виявлення проблем, пошуку альтернативних
методів вирішення та прийняття оптимального вирішення проблеми. Мета методу Casestudy – поставити студентів у таку ситуацію, коли їм необхідно буде прийняти рішення.
Кейс – це події, які реально відбулися в певній сфері діяльності і є основою для проведення
обговорення в академічній групі під керівництвом викладача. У більшості випадків при
використанні кейсу учасникам попередньо надається можливість ознайомитись із переліком
обставин, підґрунтям яких є реальні чи уявні ситуації [1].
Сутність кейс-методу полягає у самостійній діяльності студентів у змодельованій
ситуації, яка дає можливість об’єднати теоретичну підготовку та практичні навички,
дозволяє застосувати теоретичні знання до вирішення практичних завдань. Складовими кейсметоду є обговорення та дискусія. При цьому студенти спільними зусиллями аналізують
ситуацію – case, що дозволяє їм виробити практичне рішення, завершенням якого є оцінка
запропонованих алгоритмів, вибір найкращого з них у контексті поставленого завдання чи
проблеми.
Існують три концепції навчання з використанням кейс-методу:
– case-bedside teaching (навчання теорії на занятті та практика біля ліжка хворого);
– case-didactic teaching (навчальні кейси зводяться до мінімуму, на першому плані –
лекції за темами, які були в кейсах);
– case-iterative teaching (поглиблене вивчення складних клінічних випадків «крок за
кроком») [2].
Технологічні особливості методу case-study:
1. Метод являє собою специфічний різновид дослідницької аналітичної технології,
тобто включає в себе операції дослідницького процесу, аналітичні процедури.
2. Метод case-study виступає як технологія колективного навчання, найважливішими
складовими якої виступають робота в групі (або підгрупах) і взаємний обмін інформацією.
3. Метод case-study в навчанні можна розглядати як синергетичну технологію, суть
якої полягає в підготовці процедур занурення групи в ситуацію, формуванні ефектів
множення знання, інсайтного осяяння, обміну відкриттями і т.п.
4. Метод case-study інтегрує в собі технології розвиваючого навчання, включаючи
процедури індивідуального, групового і колективного розвитку, формування різноманітних
особистісних якостей студентів.
5. Метод case-study виступає як специфічний різновид проектної технології. У
звичайній навчальної проектної технології йде процес розвязання наявної проблеми через
спільної діяльності студентів, тоді як у методі case-study йде формування проблеми та шляхів
її вирішення на підставі кейса, який виступає одночасно у вигляді технічного завдання та
джерела інформації для усвідомлення варіантів ефективних дій.
6. Метод case-study концентрує в собі значні досягнення технології «створення
успіху». У ньому передбачається діяльність з активізації студентів, стимулювання їх успіху,
підкреслення досягнень учнів. Саме досягнення успіху виступає однією з головних рушійних
сил методу, формування стійкої позитивної мотивації, нарощування пізнавальної активності.
66

Основна функція методу case-study - вчити студентів вирішувати складні
неструктуровані проблеми, які не можливо вирішити аналітичним способом [3].
Розвиток клінічного мислення майбутніх медиків – тривалий, всебічний та
безперервний процес. Сучасні комп’ютерні технології дозволяють підвищити ефективність
розвитку клінічного мислення на всіх етапах його формування.
Велике значення має накопичення інформації з реальних клінічних ситуацій для
підготовки кейсів. У цьому може допомогти створення, так званого, клінічного архіву.
Викладачі Конотопського фахового медичного коледжу активно та тісно співпрацюють з
провідними фахівцями Конотопської центральної районної лікарні. Так, для підготовки
теоретичних задач-ситуацій з медсестринства в акушерстві використовується інформація з
реальних індивідуальних карт вагітних та породіль та історій пологів, які включають не
тільки клінічну ситуацію, а й результати лабораторних та інструментальних методів
дослідження.
Їх використання дозволяє студентам побачити вичерпнішу картину того чи іншого
клінічного випадку, а отже розробити ефективнішу тактику поведінки. Крім того, це
дозволяє проаналізувати доцільність призначення використаних методів діагностики,
визначити можливі додаткові методи, за необхідності провести корекцію медсестринських
втручань.
Також для активізації роботи в групах студентам надається інформація щодо певного
клінічного випадку поетапно. Тобто, спочатку вони отримують лише дані анамнезу та скарги
вагітної, після цього проводять обговорення в групі щодо відповідності початку пологової
діяльності терміну вагітності, часу виникнення та тривалості перейм.
Після цього студентам надаються дані об’єктивного обстеження, враховуючи які,
вони можуть зробити висновок щодо визначення періоду пологів та ступеня відкриття
шийки матки, розташування плода, відношення передлеглої частини плода до площини
входу в малий таз, визначення передбачуваної маси плода та відповідності серецебиття
плода нормі. Також, враховуючи отриману інформацію, можуть зробити висновок чи
ускладнена вагітність пізніми гестозами, а також оцінити загальний стан вагітної.
Після цього студенти розробляють подальшу тактику щодо транспортування вагітної
(в індивідуальну палату, передпологову залу, пологову залу, передопераційну і т.д.).
Далі, отримавши дані історії пологів аналізують тактику медичних працівників, стан
породіллі та новонародженого, розробляють методи родопомочі у разі виникнення
ускладнень.
Також, ознайомившись з особливостями ведення пологів, студенти визначають
подальшу тактику ведення післяпологового періоду, відпрацьовують навички навчання
породіллі перевагам та принципам грудного вигодовування, техніці зціджування грудного
молока, оцінюють зворотній розвиток змін, пов’язаних з вагітністю та пологами (опущенням
дна матки, закриттям шийки матки, виділенням лохій і т.д.). За необхідності визначають
методи діагностики післяпологових захворювань та тактику у разі їх виникнення.
Залежно від теми практичного заняття й розробляються кейси. Таким чином,
використовуючи інформацію з реальних клінічних випадків можливо розробити задачіситуації як з фізіологічного, так і з патологічного акушерства.
Розбір ситуації можна проводити в три етапи:
1. На першому етапі студенти самостійно вивчають отриману інформацію, знаходять
проблему та вирішують її.
2. На другому етапі – працюють у невеликій групі, обговорюючи отриману
інформацію та висловлюючи свою думку щодо розвитку клінічної ситуації та подальшої
тактики медичного працівника.
3. На третьому етапі – групове обговорення – проводиться з викладачем.
Метод Case-study дає можливість розвивати не лише нестандартне мислення у
студентів, їх ініціативність та виявлення лідерських якостей під час групової діяльності, а й
сприяє росту потенціалу педагога. У час набуття сучасними комп’ютерними технологіями
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провідної ролі кейс-метод забезпечує всебічний розвиток майстерності викладача, надає
можливість професійно зростати разом зі студентами.
Особливо ефективним є використання кейс-методу шляхом створення не лише
теоретичних, а й відео-задач-ситуацій. У наш час завдяки мережі інтернет з’явилась
можливість пошуку безмежної кількості реальних клінічних випадків. Застосовуючи подібні
кейси під час практичних занять з медсестринства в акушерстві можна не лише наочно
продемонструвати ту чи іншу клінічну ситуацію з метою покращення рівня засвоєння
матеріалу, а й провести контроль знань, вмінь та навичок, обговорених та відпрацьованих
протягом практичного заняття.
Педагогічний потенціал методу case-study значно більший за педагогічний потенціал
традиційних методів навчання. Наявність у структурі методу case-study суперечок, дискусій,
аргументації тренує учасників до обговорення, вчить знаходити нові шляхи розв’язання
проблемної ситуації, відпрацьовувати навички спілкування з пацієнтом. Викладач повинен
бути досить емоційним протягом всього процесу навчання, не допускати конфлікти,
створювати обстановку співробітництва і конкуренції одночасно, забезпечувати дотримання
особистісних прав студента.
Останні результати досліджень показують, що в наш час студенти мають гнучкість у
розширенні своїх стилів навчання і в змозі пристосуватися до різних навчальних стратегій,
включаючи використання нових веб-технологій. Тому використання кейс-методу за
допомогою веб-технологій – наступний крок у навчанні студентів.
Висновки
Таким чином, можна зробити висновок, що застосування кейс-методу є
ефективнішим, у порівнянні з традиційними методами навчання, методом покращення рівня
підготовки майбутніх медичних працівників до практичних занять з медсестринства в
акушерстві.
Також використання не лише теоретичних кейсів, а й ситуаційних відео-задач
дозволить майбутньому медичному працівнику не тільки візуально оцінити клінічну
ситуацію, а й проаналізувати її, знайти можливе вирішення проблеми, яка виникла у
пацієнта, продемонструвати практичні навички надання допомоги, а подальше групове
обговорення дасть можливість визначити помилки й знайти оптимальне рішення для
покращення стану пацієнта.
Перспективи подальших досліджень полягають у впровадженні та популяризації кейсметоду при вивченні клінічних дисциплін, а також в подальшому аналізі сучасних методик
та вивченні досвіду країн світу, пов’язаних з використанням принципу наочності, а особливо
методу «case-study».
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УДК 378.015.31:614.253.5
РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР У
ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Ковальчук Т.Ю.
Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради
DEVELOPMENT OF THE CREATIVE POTENTIAL OF FUTURE NURSES IN THE
PROFESSIONAL TRAINING PROCESS
Kovalchuk T.Y.
Zhytomyr Medical Institute Zhytomyr Regiona Council
Abstract: The features of development of creative potential are considered in the article
future nurses of higher education institutions, defines the principles of pedagogical
implementation, which will improve the quality of training of future specialists.
Key words:creativity, quality of training, nurses, educational process.
Актуальність теми.
Під впливом суспільно-політичних трансформацій кінця ХХ - початку ХХІ ст.
відбулися значні зміни в медичній освіті, постали нові вимоги до якості та змісту
професійнної підготовнки майбутнінх медичних сестер. Модернізнація професійної (професійнотехнічної) та фахової передвищої освіти зумовила інтенсивнний пошук шляхів оптимізанції
процесу розвитку духовно-творчого потенціанлу майбутніх фахівців; змінилисня ціннісні
орієнтирни, виникла потреба в лікарях нового часу ‒ у фахівцях із високим рівнем
сформованного професійнно значущих рис і духовно-творчого потенціанлу, які здатні якісно й
сумлінно виконуванти свої професійнні функції та соціальнну роль. Духовно-творчий потенціанл
є невід'ємним складникном професійнної та загальнонї культури медичних сестер, одним із
основних показникнів моральнонї і громадяннської зрілості особистонсті професіоннала із
сукупніснтю взаємопонв'язаних суспільнно цінних рис, більшістнь із яких формуютьнся у процесі
професійнної підготовнки.
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У статті 4 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»
(1993 р., зі змінами згідно з Законами: № 121-VI від 12.02.2008 р., № 76-VIII від 28.12.2014
р., № 326-VIII від 09.04.2015 р., № 928-VIII від 25.12.2015 р. тощо) основними принципами
охорони здоров’я визначено: гуманістичну спрямованість, забезпечення пріоритету
загальнолюдських цінностей над класовими, національними, груповими, індивідуальними
інтересами, підвищений медико-соціальний захист найуразливіших верств населення. У
«Концепції розвитку вищої медичної освіти» (2008 р.) підкреслюється, що розвиток
національної системи охорони здоров’я потребує нового покоління висококваліфікованих
медичних працівників. Це зумовлює необхідність пошуку нових шляхів формування
професіоналізму майбутніх медичних сестер у процесі фахової підготовки, що є особливо
актуальним в контексті реформування медичної галузі України.
Особливості професійнної підготовнки медичногно персоналну висвітилни українсьнкі та
зарубіжнні вчені, зокрема концептуальні позиції теоретико-методичних засад професійної
освіти (О. Антонова, А. Маркова, Н. Ничкало, С. Сисоєва, Л. Сущенко, Т. Сущенко та ін.);
особливості вищої медичної освіти (В. Аверін, М. Банчук, О. Волосовець, Л. Дудікова, С.
Тихолаз, І. Фещенко, Я. Цехмістер та ін.); різні аспекти фахової підготовки майбутніх
медичних працівників, зокрема медичних сестер (В. Аверін, А. Агаркова, В. Бабаліч, І.
Борискова, О. Ісаєва, Ю. Колісник-Гуменюк, Н. Кудрява, О. Кузьмінова, О. Солодовник, З.
Шарлович, М. Шегедин та ін.). Проте не достатньо дослідженою залишається проблема
розвитку творчого потенціалу майбутніх медичних сестер у процесі фахової підготовки.
Розвиток національної системи охорони здоров’я потребує нового покоління
висококваліфікованих медичних працівників, що зумовлює необхідність пошуку нових
шляхів формування професіоналізму майбутніх медичних сестер у процесі фахової
підготовки.
Творча складова у професійній діяльності медичних сестер є невід’ємною скаладовою
їх професійної майстерності та досконалості. Психологічний комфорт пацієнта, його
націленість на видужання та успіх лікування певною мірою залежить від творчого підходу
медичної сестри до виконання своєї операційної діяльності.
Підготовка майбутніх конкурентоспроможних медичних сестер має бути спрямована
на формування у них не лише основ професіоналізму, а й розвиток творчого потенціалу.
Актуальність проблеми посилюєтнься як суспільнними очікуванннями на професійнно
компетеннтних, гуманних, толерантнних, високодунховних медичних сестер і необхіднністю
теоретичнного обґрунтунвання процесу формуванння духовно-творчого потенціанлу майбутньного
фахівця в процесі професійнної підготовнки, так і потребою самої особистонсті у використнанні
внутрішнніх потенційнних ресурсів для професійнного зростанння й самореалнізації.
Встановлено, що наразі в України діють Галузеві стандарти, зокрема освітньокваліфікаційні характеристики (ОКХ) для трьох рівнів (молодший спеціаліст, бакалавр,
магістр), підготовки фахівців галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 223
«Медсестринство», де зазначено, що медична сестра-молодший спеціаліст ‒ це освітньокваліфікаційний рівень фахівця, який на основі базової або повної загальної середньої освіти
здобув загальнокультурну підготовку, спеціальні знання та вміння, має певний досвід
застосування їх для розв’язання типових професійних завдань, передбачених для відповідних
посад у галузі охорони здоров’я. В ОКХ відображено соціальне замовлення на підготовку
медичних сестер з урахуванням сучасних вимог держави до змісту медичної освіти та
очікувань суспільства. Проте в зазначених галузевих стандартах недостатньо уваги
приділяється розвитку творчого потенціалу майбутиніх медичних сестер у процесі
професійної підготовки.
Мета дослідження передбачає ‒ виявити особливонсті розвитку творчого потенціанлу
майбутнінх медичних сестер у процесі фахової підготовнки.
Об’єкт дослідженння‒ творчий потенціанл майбутнінх медичних сестер.
Предмет дослідженння‒ особливонсті розвитку творчого потенціанлу майбутнінх
медичних сестер у процесі фахової підготовнки. Відповідно до мети, завданнянми роботи є:
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1. Проаналінзувати теоретичнні засади розвитку творчого потенціанлу медичних сестер у
процесі фахової підготовнки.
2. Обгрунтунвати критерії, показникни та рівні розвитку творчого потенціанлу майбутнінх
медичних сестер у процесі професійнної підготовнки.
3. Проаналінзувати особливонсті результатів дослідження розвитку творчого потенціанлу
майбутнінх медичних сестер у процесі професійнної підготовнки.
4. Розробити методичні рекомендаццї щодо підвищення рівня розвитку творчого
потенціалу майбутніх медичних сестер.
Наукова новизна одержаних результатів
конкретизовано:
– теоретичні положення щодо сутності, структури, критеріїв, показників і рівнів
розвитку творчого потенціалу майбутніх медичних сестер у процесі фахової підготовки;
удосконалено:
– методи діагностування сформованості розвитку творчого потенціалу майбутніх
медичних сестер у процесі професійної підготовки;
обґрунтовано:
– методику розвитку творчого потенціалу майбутніх медичних сестер у процесі
професійної підготовки.
Практичне значення одержаних результатів полягає у впровадженні в процес
професійної підготовки майбутніх медичних сестер спецкурсу «Майстерність та професійне
натхнення медичної сестри».
Визначено критерії (мотивацінйний, когнітивнний, креативнний, операційнний і
рефлексинвний), відповідні показники (потреба в досягненнні поставленної мети як умова
успіху у фаховій діяльноснті; спрямованність на творчу діяльніснть; пізнавальна мотивація до
професійної діяльності тощо). Та рівні розвитку творчого потенціалу майбутніх медичних
сестер у професійній підготовці: творчий (високий), конструктивний (достатній),
репродуктивний (початковий).
У роботі обгрунтовано теоретичні засади окресленої теми, визначено базове поняття
«творчий потенціал майбутніх медичних сестер», під яким розуміють інтегратнивну якість
особистонсті фахівця, що вміщує систему професійнних знань і вмінь, психологнічних
характернистик особистонсті та сприяє розвитку творчої професійної діяльності та
самовдосконалення.
На констатунвальному етапі експеримненту брали участь 183 здобувачі освіти –
майбутні медичні сестри КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної
ради. З них: по 60 чол. – здобувачі освіти 2-го та 3-го курсу навчання, 63 чол. ‒ 4-го.
За результатами діагностнування мотивацінйного компоненнта творчого потенціанлу
майбутнінх медичних сестер виявлено альтруїснтичні мотиви вибору професії медичної сестри,
характернні лише для 23 % опитаних здобувачів освіти. 27,8 % майбутнінх медичних сестер
мають репродуктивний рівень мотивів обрання майбутньної професії. Показник
діагностнування спрямованності на творчу професійнну діяльністнь, складає 26,2 % .
Наступний етап діагностнування спрямованний на визначенння рівня розвитку
когнітивнного компоненнта творчого потенціанлу майбутнінх медичних сестер. Аналіз даних,
представнлених у таблиці показує, що позитивнні показникни у рівні засвоєнння знань про
основні теорії формуванння особистонсті, закономінрності та принципи побудови творчого
освітньонго процесу та творчого освітньонго середовинща у закладах освіти, психологнічні
особливонсті людей різного віку спостерінгаються у менш, ніж у п’ятої частини майбутнінх
медичних сестер (від 16,4 до 19,7 %), репродуктивний рівень знань у 29,5-36,1 % опитаних.
Щодо когнітивнних процесів, пов’язаних із характернистиками мисленнєнвих операцій, уявою,
то достатнінй для здійсненння творчої діяльноснті рівень їхнього розвитку характернний для 82%
здобувачів освіти.
За результати діагностнування творчого потенціанлу в оцінюваннні креативнної складовонї
творчого потенціанлу особистонсті тестуванння виявило відносно високі показникни розвитку
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якостей особистонсті, що становлянть психологнічну основу творчого потенціанлу, зокрема:
креативнність (21,9% здобувачів освіти мають високий рівень розвитку, 50,8 % ‒ середній,
27,3 % ‒ низький), схильніснть до пошуку нових алгоритмнів у професійнній діяльноснті (22,4 %
з творчим рівнем, 51,9 % ‒ з конструктивним і 25,7 % ‒ з репродуктивним) та пізнавалньна
активніснть (21,3 % майбутнінх медичних сестер ‒ творчий рівень, 50,8 % ‒ конструктивний,
27,9% ‒ репродуктивний).
При діагностуваннї операційнного компонента 51,4 % опитаних із вираженинм рівнем
володінння прийомамни, методами, технологніями творчої професійнної діяльноснті, 17,5%
опитаних характернний творчий рівень ефективнності у застосувнанні набутого досвіду в нових
професійнних умовах. 48,6% ‒ конструктивний рівень, 33,9 % ‒ репродуктивний.
Отже у результаті проведеного дослідження встановлено, що 30,6% майбутнім
медичним сестрам притаманний репродуктивний (початковий) рівень розвитку творчого
потенціалу; 49,7% мають конструктивний (достатній) рівень. При цьому не достатньо
сформованими виявилися когнітивнний, операційнний та рефлексинвний компоненнти розвитку
творчого потенціалу майбутиніх медичних сестер. Це свідчить про відсутнінсть
усвідомлненого прагненння опануватни способамни та технологніями творчої діяльноснті у
контекстні професійнного становленння особистонсті майбутнінх медичних сестер та значною
мірою пов’язано із незнаннянм або відсутнінстю розумінння важливоснті саморозвнитку в царині
професії та внутрішнніх альтруїснтичних пізнавалньних мотивів.
Обгрунтована необхідність модернізації освітнього середовища підготовки майбутніх
конкурентоспроможних медичних сестер, що передбачає створення інноваційних систем
професійного становлення з урахуванням передбачених змін і наслідків їхнього впливу на
професійну діяльність. Забезпечити цю умову може спецкурс «Майстерність та професійне
натхнення медичної сестри».
Програма спецкурсу включає чотири змістових модулі:
«Професіоналізм медичної сестри» (теми ‒ «Сутність і складники професіоналізму
медичної сестри», «Деонтологічний та комунікативний складники професіоналізму фахівців
сестринської справи», «Професіоналізм сучасної медичної сестри як феномен її наближення
до професійної майстерності» тощо).
«Медсестринська професійна майстерність» (теми ‒ «Саморозвиток майбутньої
медичної сестри у процесі фахової підготовки в медичному коледжі», «Самомотивація
професійного зростання та шляхи до медсестринської майстерності» тощо).
«Майстерність
у
медсестринстві:
проекція
на
професійну
конкурентоспроможність» (теми ‒ «Поняття «медсестринська професійна майстерність»:
сутність і компоненти», «Медсестринська практика у лікувальному закладі як один зі шляхів
збагачення досвіду професійної майстерності майбутніх медичних сестер», «Медсестринська
майстерність у контексті професійного самоводосконалення медичної сестри впродовж
усього життя», «Професійні функції та соціальна роль медичної сестри крізь призму
медсестринської майстерності»).
«Професійне натхнення ‒ запорука ефективної фахової діяльності медичної сестри»
(теми ‒ «Внутрішні чинники натхнення для ефективної професійної діяльності: професійне
призначення, прагнення до безперервного саморозвитку», «Професійна самосвідомість і
відповідальність та натхненна робота медичної сестри: рівні перетину», «Профілактика
професійного вигорання медичної сестри» тощо).
Доведено, що одним із ефективних напрямів розвитку творчого потенціалу майбутніх
медичних сестер є оновлення підготовки майбутніх медичних сестер через упровадження
інноваційних освітніх технологій та інтерактивних методів навчання
(моделювання
клінічних ситуацій, складання портфоліо, творчих звітів та ін.).
Застосування методу проектів підсилювало в майбутніх медичних сестер соціальну
значущість їхньої професії, підкреслювало відчуття практичного значення медичної освіти,
сприяло формуванню у студентів-медиків умінь і навичок застосування та вдосконалення
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професійних знань, а також їхньому творчому самовираженню і професійній самореалізації
як представників найгуманнішої професії.
Педагогічна діялність автора засвідчує, що в процесі професійної підготовки
майбутніх медичних сестер доцільно використовувати такі види проектів: дослідницькі
(написання наукових розвідок на визначені медсестринські теми), інформаційні (збір і аналіз
інформації про певний об’єкт у контексті медсестринства), творчі (написання клінічних
сценаріїв, створення портфоліо, презентації). Участь майбутніх медичних сестер у
студентських проектах дала змогу наблизити їхнє навчання до професійної діяльності.
Застосування методу бесіди активізувало розумову діяльність майбутніх медичних
сестер, оскільки ґрунтуючись на основі запитань-відповідей викладача та студентів, бесіда
передбачала включення майбутніх медичних сестер у професійну діяльність, спрямовувала
їхню активність на застосування та відтворення здобутих професійних знань.
Застосування методу аналізу клінічних ситуацій сприяло підвищенню пізнавального
інтересу майбутніх медичних сестер до навчальних дисциплін, розвиває творчі здібності
студентів. Сутність такого методу полягала в розробці моделі певної ситуації з майбутньої
професійної діяльності й лікарняної практики, вирішення якої вимагає професійних знань і
практичних навичок.
Ефективним було й застосування методу «на основі клінічних випадків», який означає
використання клінічних випадків у навчальному процесі й передбачає наявність так званого
«банку» нетипових клінічних випадків щодо різного перебігу однієї і тієї ж хвороби, різних
аспектів її вивчення і дослідження. До «банку» клінічних випадків майбутніми медичними
сестрами заносилися наукові статті медичного спрямування про методи лікування та
клінічний стан, витяги з історії хвороби пацієнтів, результати діагностичних обстежень
(лабораторних, рентгенологічних, ультразвукових), відеозаписи обстежень пацієнта тощо.
Використання методу на основі клінічних випадків допомагало студентам розширити свій
лікарський кругозір, збагатити знання інформацією про специфічні чи нестандартні клінічні
ситуації, зумовлені особливостями пацієнта (віковими, генетичними, психологічними тощо).
Результативністю позначилося й застосування методу клінічних сценаріїв, що полягає
в написанні типових клінічних сценаріїв самими студентами-медиками на основі роботи з
медичною навчальною літературою, науковими джерелами і прикладами з практики, пошуку
додаткової інформації (статті зі спеціалізованих медичних журналів інтернет, ЗМІ, державні
нормативні документи, статистичні звіти управлінь охорони здоров’я окремих областей,
районів тощо). Це зумовлювало розвиток клінічного мислення студентів у контексті активної
творчо-самостійної пізнавальної діяльності майбутніх медичних сестер, формування навичок
описування стану пацієнта. До змісту таких сценаріїв також включалися, крім суто клінічних
питань, і деонтологічні проблеми, юридичні й культурологічні теми, питання охорони
здоров’я та здорового способу життя.
Загалом, проектно-технологічна діяльність допомогла майбутнім медичним сестрам
оволодіти алгоритмом майбутньої професійної діяльності, аналізувати інформацію,
інтегрувати й застосовувати раніше набуті знання і вміння, сприяла розвитку їх творчого
потенціалу.
Висновки
Отже, у результаті проведеного дослідження встановлено, що у більшості майбутніх
медичних сестер спрямованість на творчу професійну діяльність проявляється ситуативно й
має нестійкий характер, поєднується із загальним незнанням механізмів та принципів
творчого процесу та зовнішньою привабливістю поняття творчості без усвідомленя його
глибинного змісту.
Виявлено, що при загальному позитивному ставленні майбутніх медичних сестер до
професійної творчості існує проблема дезорієнтації в засобах, методах, технологіях творчої
та інноваційної діяльності.
Встановлено, що одним із ефективних напрямів розвитку творчого потенціалу
майбутніх медичних сестер є оновлення підготовки майбутніх медичних сестер через
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впровадження інноваційних освітніх технологій та інтерактивних методів навчання
(моделювання клінічних ситуацій, складання портфоліо, творчі звіти та ін.).
ЛІТЕРАТУРА
1. Антонова О. Є., Шарлович З. П. Професійно-педагогічна компетентність медичних
сестер сімейної медицини: сутність, структура, технологія формування: монографія. –
Житомир: Вид-во Полісся, 2016. – 258с. – ISBN 978-966-655-835-3
2. Бармина А. VII Международный медицинский форум: передовые технологии и
модернизация отечественной медицины / А. Бармина // Український медичний часопис. – К.:
ТОВ «Моріон», 2016. – №2 (112). – С. 29-30.
3. Бойправ М. Д. Деякі соціально-психологічні особливості студентів та їх урахування
та їх урахування в навчальному процесі // Проблеми формування сучасного вчителя у вищій
педагогічній школі. Шляхи підвищення пізнавальної активності студентів педагогічного
навчального закладу. Науково-методичний збірник. / Упоряд. і заг. ред. Астаф’євої М. М. –
Ніжин: НДПУ, 1999. – 174с
4.Маркович О. В. Формування професійних умінь майбутніх медичних сестер
хірургічного профілю засобами алгоритмізації: дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Маркович
Олексій Володимирович. – Київ – 2008. – 284 с
5. Куренкова К.М. Формування професійних цінностей майбутніх медичних сестер у
процесі фахової підготовки: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 «Теорія і методика професійної
освіти» / Куренкова Катерина Михайлівна. – Харків, 2009. – 251 с
6. Шарлович З. П. Впровадження моделі формування професійно-педагогічна
компетентність медсестер в процесі фахової підготовки / З. П. Шарлович // Нові технології
навчання: наук.-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій змісту освіти МОН України. –
К., 2016. – Вип. 87. - С. 84-87. Електронний ресурс: режим доступу:
https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=I9qfVvQAAAAJ&citation
_for_view=I9qfVvQAAAAJ:IjCSPb-OGe4C
7. Шарлович З. П. Пошук шляхів розвитку професійної майстерності молодших
медичних спеціалістів у післядипломній освіті. / З. П. Шарлович // Вісник Житомирського
державного університету ім. І.Франка. – Вип. 3 (85). – Житомир, 2016. – С.157-161. –
Електронний ресурс: режим доступу: http://visnyk.zu.edu.ua/pdf/visnyk85_pedagog.pdf
REFERENCES
1. Antonova AE, Charlovich ZP Professional-pedagogical competence of family medicine
nurses: essence, structure, technology of formation: monograph. - Zhytomyr: View of Polissya,
2016. - 258p. - ISBN 978-966-655-835-3
2. Barmina A. VII International Medical Forum: Advanced Technologies and Modernization
of Domestic Medicine / A. Barmina // Ukrainian Medical Journal. - K .: Morion LLC, 2016. - №2
(112). - pp. 29-30.
3. Boiprav MD Some socio-psychological features of students and their accounting and their
consideration in the educational process // Problems of formation of a modern teacher in higher
pedagogical school. Ways to increase cognitive activity of students of a pedagogical educational
institution. Scientific and methodical collection. / Order. and the head. ed. Astafieva MM - Nizhin:
NDPU, 1999. - 174 p
4.Markovich OV Formation of professional skills of future nurses of surgical profile by
means of algorithmization: diss. Cand. ped. Sciences: 13.00.04 / Markovich Alexey Vladimirovich.
- Kyiv, 2008. - 284 p
5. Kurenkova KM Formation of professional values of future nurses in the process of
professional training: diss. Cand. ped. Sciences: 13.00.04 "Theory and methodology of vocational
education" / Kurenkova Ekaterina. - Kharkiv, 2009. - 251 p
6. ZP Sharlovich, Introduction of the model of formation of professional and pedagogical
competence of nurses in the process of professional training / ZP Sharlovich // New teaching
74

technologies: scientific method. Sat. Institute of Innovative Content Technologies for Education of
the MES of Ukraine. - K., 2016. - VIP. 87. S. 84-87. Online resource: access mode:
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=I9qfVvQAAAAJ&citati
on_for_view=I9qfVvQAAAAJ:IjCSPb-OGe4C
7. Sharlovich ZP Search for the ways of development of professional skills of junior medical
specialists in postgraduate education. / ZP Sharlovich // Bulletin of Zhytomyr State University. I.
Franko. - No. 3 (85). - Zhytomyr, 2016. - P.157-161. - Electronic resource: access mode:
http://visnyk.zu.edu.ua/pdf/visnyk85_pedagog.pdf
УДК 378.147:[37.016:618]
ЗАСТОСУВАННЯ СИМУЛЯЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ
АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Козирацька Л. М.
Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради
APPLICATION OF SIMULATION TECHNOLOGIES IN THE STUDY OF OBSTETRIC
AND GYNECOLOGICAL DISCIPLINES
Kozyratska L. M.
Zhytomyr Medical Institute of Zhytomyr Regional Council
Abstract. The purpose of the article is to reveal the features of the widespread introduction
of simulation technologies in the teaching of obstetrics and gynecology. It is becoming increasingly
difficult for students to obtain the patient's consent to participate in the examination and to receive
medical care. Therefore, other pedagogical technologies are used to transfer medical experience.
The purpose of the study is to highlight the application of simulation technologies in the
study of obstetrics and gynecology. A wide range of phantoms, simulators to practice practical
skills with a high level of realism, modeling various clinical situations is an effective direction of
modern training of highly qualified medical professionals.
Materials and methods: comparative, comparison, observation, systems analysis.
The use of simulation methods solves many problems: they allow you to create different
clinical situations, allow you to introduce a game element in the learning process, which will help
make it more lively and interesting, promotes the accumulation of professional competencies by
students, allows them to adapt to real professional activities in the future.
Key words: medical students, scientific research, communicative competence, mental
activity,gaming technology.
Актуальність теми. Розвиток системи вищої медичної освіти на засадах
компетентнісного підходу передбачає впровадження освітніх технологій спрямованих на
досягнення якісної підготовки фахівців, які здатні працювати в колективі заради спільного
результату, діяти в нестандартних ситуаціях, творчо мислити. Симуляційнаосвіта є однією з
основних методик практичної підготовки медичних спеціалістів. Відпрацювання навичок на
симуляторах має доведену ефективність. Завдяки таким технічним засобам навчання
створюються необхідні умови для засвоєння практичних навичок, їх відпрацювання
наближене до реальної діяльності фахівців.
Мета дослідження-висвітлити особливості застосування симуляційних технологій,
які створюють організаційні та навчально-методичні умови для пiдгoтoвки кваліфікованих
медичних працівників.
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Матеріали та методи. Для вивчення
поставлених завдань були застосовані
методи:порівняльний, зіставлення, спостереження, системного аналізу.
Результати та їхобговорення. Сьогодні у всьому світі йде переосмислення того,
якою має бути сучасна вища медична освіта, яка її роль, місце і значення в зміцненні
здоров’я населення. Найбільшою цінністю держави завжди була і залишається людина, її
життя та здоров’я. Серед багатьох країн відбувається пошук оптимальної моделі медичної
освіти.На сучасному етапі основним завданням медичної освіти є удосконалення якості
навчального процесу,застосування технологій, які направлені на реалізацію активності,
самостійності та ініціативності студентів. Реформування та модернізація галузі охорони
здоров’я, постійне підвищення вимог до якості надання медичної допомоги населенню
потребують від медичного персоналу не тільки досконального володіння теоретичною
базою, а й набуття певного практичного досвіду. Тому ключовим завданням сучасної
медичної освіти є створення умов для розвитку в студентів широкого спектру компетенцій і
міцно закріплених практичних навичок без ризику заподіяння шкоди пацієнту.
Інноваційна освіта представляється не як передача знань, а як отримання базових
компетенцій, які допомагають студентам здобувати нові знання, а в подальшому будуть
застосовувати ці знання та вміння для успішної діяльності в певній галузі медицини. Базові
компетенції є основою серйозної фундаментальної підготовки майбутнього медичного
працівника. Під поняттям «компетенція» вчені розуміють:
-вoлoдiння людинoю вiдпoвiднoю кoмпeтeнцiєю, щo включaє її ocoбиcтicнecтaвлeння
дo нeї i прeдмeтa дiяльнocтi, a тaкoж пoєднaння вiдпoвiдниx знaнь i здiбнocтeй, щo
дoзвoляють oбґрунтoвaнocудити прo цю cфeру й eфeктивнo дiяти в нiй ;
-cпeцифiчнa здiбнicть, щo пoтрiбнa для eфeктивнoгo викoнaння пeвнoї дiї у
кoнкрeтнiй прeдмeтнiй cфeрi, щooxoплює фaxoвi знaння, прeдмeтнi нaвички, cпocoби
миcлeння, a тaкoж рoзумiння вiдпoвiдaльнocтi зacвoї дії [5, c. 25].
Усі педагогічні технології класифікують за різноманітними системними ознаками:
-технологія інтерактивногонавчання;
-симуляційні технології;
-ігрові технології навчання;
-проектна технологія;
-технологія проблемного навчання;
-технологія розвивальногонавчання;
-технологія розвитку критичногомислення;
-інформаційні технології.
Кожна педагогічна епоха породжує своє покоління технологій. У сучасному процесі
навчання, як вважає більшість науковців (М. В. Кларін, В. А. Сластенін, А. В. Хуторський),
потрібно впроваджувати інтегральні технології, тобто використовувати як традиційні, так й
інноваційні методи. Нові інформаційні та телекомунікаційні технології багатофункціональні
і універсальні, але самі по собі вони не вносять ніяких змін упроцес навчання. Тому все
більш актуальним стає не стільки активне впровадження інноваційних технологій упроцесі
навчання, скільки їхправильний вибір тамета використання в освітньому процесі.Ці
технології широко впроваджуються і в медичній освіті, але жодна з них не може
розглядатися як універсальна. В наш час організація навчальногопроцесу вимагає поєднання
різних технологій, творчогопідходу до використання кожноїз них, а також створення нових
[4, с. 36].
Ефективність сучасних педагогічних технологій забезпечується поєднанням
класичних методів з активними, інтерактивними методами навчання.У сучасній освіті
широко застосовуються симуляційні засоби.Нові підходи до медичної освіти дозволяють
студентам-медикам вчитися та практикуватися і на чужих помилках, і на власних, не
ризикуючи при цьому життям і здоров’ям пацієнтів. Саме таку мету і ставить перед собою
симуляційна медицина, яка набула особливо активного розвитку останніми роками [1, c. 25].
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Симуляція – обов’язковий компонент сучасної професійної підготовки, яка дозволяє
збагатити практичний досвід студента за допомогою штучно створеної ситуації, яка
відображає й відтворює проблеми, що мають місце в реальному світі. Вони активізують
засвоєння практичних навичок і вмінь, формують клінічне мислення, підвищують рівень
професійної майстерності, забезпечуютьстудентам найбільш ефективний і безпечний
перехід до медичної діяльності [3, c. 31].
Симуляційна освіта – одна з основних методик практичної підготовки медичних
фахівців у нашій державі та у розвинених країнах. Вона вирішує значно ширше коло завдань,
ніж просто засвоєння та закріплення на тренажерах практичних навичок, виконання певних
маніпуляцій. Важливим є розвиток у студентів – здатності приймати рішення, лідерських та
організаторських якостей, командного спілкування і підтримки. Щоб повною мірою
використати потенціал симуляційного навчання, важливо дотримуватися ефективної
методології, викладачі повинні організувати навчальний процес з урахуванням
сучаснихвимог.
Можливості симуляційних технологій:
-відпрацювання базових медичних навичок, ситуаційних завдань із акцентом на
техніку виконання;
-навчання роботі в команді, розподілу обов’язків, відповідно до навчальної програми;
-удосконалення практичних навичок, розширення їх обсягу відповідно до вимог
спеціалізації;
-клінічний досвід без ризику для пацієнта;
-отримання нових практичних та комунікативних здібностей для роботи з пацієнтами;
-актуалізація роботи в команді з урахуванням етико-деонтологічних питань;
-психологічний супровід, зниження стресу при перших самостійних маніпуляціях;
-розширення кола компетенцій та вмінь;
-тренінг у зручний час;
-відпрацювання алгоритмів при рідкісних патологіях .
Видатний психолог та лікар К.К. Платонов писав про особливості навчання фахівців з
використанням тренажерів: «Тренажер – це навчальний посібник, що дозволяє формувати
навички, які необхідні в реальних умовах праці».Технології симуляційного навчання
застосовуються на практичних заняттях, на тренінгах , майстеркласах [2, c. 42].Саме тому
викладачі акушерсько-гінекологічних дисциплін у своїй педагогічній діяльності широко
застосовують симуляційні технології. У симуляційному класіна практичних заняттях з
акушерсько-гінекологічних дисциплін студенти на фантомах, тренажерах, манекенах
відпрацьовують професійні навички з акушерства: вимірювання основних та додаткових
розмірів таза, прийоми зовнішнього акушерського дослідження, вислуховування серцебиття
плода, вимірювання висоти стояння дна матки, вимірювання обводу живота, зовнішній масаж
матки, ручне відділення плаценти та видалення посліду. Підготовлені тренажери дають
можливість проводити спеціальне гінекологічне
обстеження, брати матеріал на
бактеріоскопічне дослідження тощо. На манекені відпрацьовуються такі практичні навички,
як обстеження
молочних залоз.Навчальні ігри ситуаційного типу із застосуванням
симуляційних методів дозволяють формувати клінічне
мислення;удосконалювати
професійні уміння і навички. У стимуляційному класі викладачі використовують алгоритми
та відеофільми з демонстрацією проведення практичних навичок. Симуляційна форма
навчання на тренінгах з надання невідкладної медичної допомоги при термінальних станах в
акушерстві та гінекології є найбільш оптимальною. Вона допомагає відпрацювати на
тренажерах алгоритми дій у конкретній клінічній ситуації; оптимізувати командну роботу.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Симуляційні методи навчання
сприяють усвідомленому оволодінню студентами компетенціями та уміннями, необхідними
для їх майбутньої професійної діяльності. Конкурентноспроможними будуть тільки ті
спеціалісти, які зможуть застосовувати свої знання в практичній медицині.
77

ЛІТЕРАТУРА
1.Акмалдінова О. М. Гуманізаціята підвищення освітніх стандартів / О. М.
Акмалдінова, О. О. Письменна // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / Інститут
інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2016. – Вип. 68. – С. 30–37.
2. Овчaрук O. В. Рoзвитoк кoмпeтeнтнicнoгo пiдxoду: cтрaтeгiчнioрiєнтири
мiжнaрoднoї cпiльнoти / O.В. Oвчaрук // Кoмпeтeнтнicний пiдxiд у cучacнiй ocвiтi: cвiтoвий
дocвiд тa укрaїнcькiпeрcпeктиви: [кoл. мoнoгрaфiя / пiд зaг. рeд. O.В. Oвчaрук]. – К.: «К.I.C.»,
2014. – 112
3. Рaвeн Дж. Кoмпeтeнтнocть в coврeмeннoм oбщeнии: выявлeниe, рaзвитиe и
рeaлизaция / Дж. Рaвeн [пeр. caнгл.] – М. : «Кoгитo – Цeнтр», 2017. – 396 c.
4. Свиридюк, В. В., 2019. Формування інформаційно-комунікативної компетентності
майбутніх магістрів медсестринства на засадах технологічного підходу. дис. … канд. пед.
наук:– теорія і методика професійної освіти. Житомирський державний університет ім. Івана
Франка. 347 с. С. 130-138
5.СтрілецьС. І. Інноваційні технологіїі методичного навчання увищій освіті: проблеми
та перспективи / С. І. Стрілець // Вісник Чернігівського національного педагогічного
університету імені Т. Г. Шевченка. – 2015. – №90.
REFERENCES
1. Akmaldinova O. M. Humanizatsiiata pidvyshchennia osvitnikh standartiv / O. M.
Akmaldinova, O. O. Pysmenna // Novi tekhnolohii navchannia : nauk.-metod. zb. / Instytut
innovatsiinykh tekhnolohii i zmistu osvity MON Ukrainy. – K., 2016. – Vyp. 68. – S. 30–37.
2. Ovcharuk O. V. Rozvytok kompetentnicnoho pidxodu: ctratehichnioriientyry
mizhnarodnoi cpilnoty / O.V. Ovcharuk // Kompetentnicnyi pidxid u cuchacnii ocviti: cvitovyi
docvid ta ukrainckipercpektyvy: [kol. monohrafiia / pid zah. red. O.V. Ovcharuk]. – K.: «K.I.C.»,
2014. – 112
3. Raven Dzh. Kompetentnoct v covremennom obshchenyy: vыiavlenye, razvytye y
realyzatsyia / Dzh. Raven [per. canhl.] – M. : «Kohyto – Tsentr», 2017. – 396 c.
4. Svyrydiuk, V. V., 2019. Formuvannia informatsiino-komunikatyvnoi kompetentnosti
maibutnikh mahistriv medsestrynstva na zasadakh tekhnolohichnoho pidkhodu. dys. … kand. ped.
nauk:– teoriia i metodyka profesiinoi osvity. Zhytomyrskyi derzhavnyi universytet im. Ivana
Franka. 347 s. S. 130-138
5.Strilets S. I. Innovatsiini tekhnolohiii metodychnoho navchannia u vyshchii osviti:
problemy ta perspektyvy / S. I. Strilets // Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho
universytetu imeniT. H. Shevchenka. – 2015. – №9

78

УДК 004.9:371.3:617-089-057.87
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ
ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ
НА ЗАНЯТТЯХ З ХІРУРГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Кордон В. М., Королюк В. П., Королюк Н.В
Могилів-Подільський медичний фаховий коледж
THE USE OF MODERN TRAINING INFORMATION TECHNOLOGIES IN
IMPROVEMENT OF THE QUALITY OF KNOWLEDGE
AT THE CLASSES OF SURGICAL DISCIPLINES
KordonV.M., Korolyuk V. P., Korolyuk N.V
Mohyliv-Podilsky Medical Vocational College
Abstract. The article reflects the efficiency of information technology in the absence of
thematic patients in a surgical hospital, or in the absence of certain types of pathology. Students
have the opportunity in these cases to get acquainted with the materials of presentations, videos,
solve test problems. They can also process materials on certain types of pathology on their own,
using a database in the reading room of the college. The effectiveness of classes with the use of
information technology is higher compared to traditional methods of conducting classes.
Key words: information technology, efficiency, investigations, multimediaservices.
Актуальність теми. Одним із напрямків реформування системи освіти України є
перехід до особистісно-орієнтованих моделей навчання та виховання, до створення
психолого-педагогічних умов, які б сприяли розвитку творчої особистості тих, хто
навчається, базуючись на активних та інтерактивних методах навчання, на використанні
педагогічних програмних засобів. Інформатизація навчального процесу – одне з важливих
завданьсучасної освіти. Використання мультимедійних систем забезпечує реалізацію
інтенсивних форм і методів навчання, організацію самостійної навчальної діяльності, сприяє
підвищенню мотивації до навчання у студентів завдяки можливості використання сучасних
аудіовізуальних засобів з метою підвищення рівня емоційного сприйняття інформації.
Сучасні засоби інформатизації вимагають нових підходів до викладання. Викладач
має вільно володіти необхідною комп’ютерною термінологією та його володінням в рамках
користувача, що необхідно для використання сучасних технічних засобів на занятті, таких
як, мультимедійний проектор, інтерактивна дошка, комп’ютер. [1; c.27] На сучасному етапі
навчання виникає необхідність використання даних технічних засобів, особливо під час
викладання клінічних дисциплін. В останні роки кількість оперативних втручань, цікавих
випадків в медицині зменшилась, тому наочність та ефективність проведення практичних
занять знижується.
Мета дослідження. Викладачі циклової комісії хірургічних дисциплін покращують
наочність занять шляхом створення відеофільмів, мультимедійних презентацій,
комп’ютерних програм, які успішно використовують під час проведення занять. Враховуючи
зменшення ефективності отриманих знань під час проведення практичних занять викладачі
комісії поставили за мету дослідити вплив інформаційних технологій на ефективність
отриманих знань під час вивчення фантомного курсу хірургічних дисциплін та порівняти
отримані результати з результатами традиційних методів проведення практичних занять.
Матеріали дослідження. В якості матеріалів дослідження використовувалась
програмне забезпечення практичних занять, зокрема, застосування мультимедійних
презентацій, мультимедійних навчальних посібників, тестових програм контролюючого та
навчального рівня, відеофрагментів та фільмів. В якості мультимедійної техніки
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використовувались інтерактивні мультимедіні дошки, мультимедійні проектори, компютери,
ноутбуки, тощо.
Матеріалами дослідження традиційних методів проведення практичних занять були
хворі з різною патологією, історії хвороб, проведення перев’язок та інших маніпуляцій,
виконання практичних навичок на муляжах.
Результати та їх обоворення. Результатотриманих досліджень оцінювався при
анкетуванні студентів, та семестрової перевірки знань у вигляді контрольних замірів
практичних навичків та виконанні контрольних робіт.
При аналізі навчального процесу практичних занять відмічено, що виладачі з успіхом
використовують традиційні методи проведення практичних занять, зокрема «заняття біля
ліжка хворого», «заняття в перевязувальній», виконання навичок в кабінеті доклінічної
практики. Разомз тим кожне з цих занять має свої недоліки. Незавжди є можливість виконати
навичок на фантомі, довести його відпрацювання до автоматизму, а потім виконати його на
хворому. Інколистуденти бачать виконання навичок на хворому але не в змозі його виконати
через відсутність матеріалів чи згоди хворого. Востанній період зменшилась кількість хворих
та їх наглядність. Хворіщо перебувають в стаціонарі не завжди дають згоду на спілкування зі
студентами. Операціїта інші маніпуляції не достатньо показові для студентів. теми окремих
занять не мають забезпечення тематичних хворих. Окремимпитанням, мабуть можна
вважати, проведення
занять в зв’язку з епідемічною ситуацією по інфекційних
захворюваннях.
Враховуючи актуальнісь даного питання викладачі циклу з успіхом використовують
напрацьовані інформаційні технології на заняттях. Хірургічнідисципліни, на 95% забезпечені
мультимедійними презентаціями занять, які включають схеми, малюнки, відеофрагменти,
алгоритми дій, матеріали контролю.
Мультимедійна презентація дозволяє представити навчальний матеріал, як систему
яскравих опорних образів, наповнених вичерпною структурованою інформацією в
алгоритмічному порядку. Цеособливо важливо при вивченні клінічних дисциплін, пов'язаних
із запам’ятовуванням. В цьому випадку задіюються різні канали сприйняття, що дозволяє
закласти інформацію не тільки в фактографічному, але і в асоціативному вигляді в пам'ять
студентів. Використаннямультимедійних презентацій дозволяє побудувати навчальновиховний процес на основі психологічно коректних режимів функціонування уваги, пам'яті,
розумової діяльності, реконструкції процесу навчання з позицій цілісності. [4; c.22]
Для створення даних презентацій викладачі використовують базу даних малюнків, яка
є в електронних картотеках чи малюнки, створені самостійно чи запозичені з інтернет
джерел. Оснащенняаудиторій коледжу мультимедійною технікою, дозволяє викладачу
швидко підготуватись до заняття, провести його в повному обсязі та на високому рівні.
Ваудиторіях встановлені проектори, інтерактивні, мультимедійні дошки, які дозволяють
викладачу не тільки показувати, а й опитувати студентів. Всі викладачі коледжу вільно
володіють комп’ютером в рамках користувача, що дозволяє провести заняття без підтримки
технічного лаборанта.
Мультимедійні
презентації
підвищують
інтерес
до
заняття.
Інтерактивнамультимедійна дошка дає змогу студентам вирішувати проблемні питання,
поставлені в презентації. Студентиодразу ж задають питання, аналізуючи побачений
матеріал або самостійно знаходять відповіді. [6; c.168]
Слайди в презентації можна складати в порядку викладання матеріалу теоретичного
чи практичного заняття і інколи взагалі не потребують участі викладача, що дає можливість
використовувати їх в самостійній роботі. Апробаціюсамостійно засвоєного лекційного
матеріалу було здійснено
під час проведення відкритого теоретичного заняття
(мультимедійна лекція) на тему: «Термічні ушкодження». Студентизнайомились з
матеріалами лекції, розглядаючи слайди та відеофрагменти в звуковому супроводі,
записаному заздалегідь. Ефективністьзасвоєння матеріалу в такій формі оцінювалась на
практичних заняттях і була дещо вищою в порівнянні з традиційним викладанням.
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Студенти самі з великим бажанням створюють презентації, опрацьовуючи завдання
самостійної роботи. Користуючисьджерелом інтернета та опрацьовуючи тематичний
матеріал вони створюють слайди, вкладають малюнки, графічні вставки, діаграми,тощо.
Длятого, щоб подібну роботу вони змогли, а найголовніше, бажали виконувати, викладач
повинен бути готовим розвивати в них творчий підхід до навчання, створювати пізнавальний
стимул самоосвіти, адже у пошуковій роботі студент повністю відходить від зубріння, він
усвідомлено вбирає в себе знання.
На заняттях хірургії використовується база відео фрагментів та відеофільмів по
оперативних втручаннях на органах травлення, кінцівках, судинах, пологах, деяких
маніпуляціях. Актуальність цих сюжетів важлива насамперед тим, що їх не завжди можна
побачити наживо, деякі взагалі, бувають рідко, наприклад, лапароскопічні операції, тому
звичайно інтерес до побаченого та ефективність від цього зростає. Викладачі комісії
самостійно створюють відеофрагменти та відеофільми, які використовуються під час
аудиторних та позааудиторних занять. Особливо актуальними є відеоалгоритми, які можна
використовувати як під час занять так і при самостійному опрацювання студентом
необхідного матеріалу. Відеоалгоритми допомогають студентам в опрацюванні та засвоєнні
навичок, систематизації знань, повторенні матеріалу перед заліками чи іспитами.
В читальній залі коледжу створена база презентацій, відеофрагментів, яка може бути
використана при підготовці студентів до заняття чи відпрацюванні пропущених занять.
Враховуючи широкі можливості мультимедійної техніки,
студент може самостійно
опрацювати необхідну тему, прослухавши та переглянувши в комп’ютері в читальній залі.
Аджечастина лекцій записана зі звуковим супроводом викладача, що створює можливість
для їх самостійного опрацювання. Насьогодні викладачі працюють над створенням
мультимедійних навчальних посібників: з барвистою графікою, відеосюжетами, звуковим
рядом та створенням комп’ютерних програм.
Для контролю засвоєного матеріалу викладачі використовують тестові програми,
створені зі всіх тем та хірургічних дисциплін. Дані програми мають контролюючу та
навчальну функцію тому їх можна використовувати як під час занять так і при самостійному
опрацюванні. Пакетпитань для тестів створені на базі тестової оболонки програми «Hyperтест». дані тести розміщені також на вебсайті коледжу, тому студенти можуть їх вирішувати
в режимі онлайн будь-коли. Різнорівневітестові завдання програми «hyper-тест» мають
декілька варіантів, що дає можливість не тільки навчати а й об’єктивно оцінювати
студентів. в програмі «Hyper-тест» передбачена робота над помилками, що дає можливість
студентам більш ефективно засвоїти навчальний матеріал. Данітести та комп’ютерні класи,
що працюють в коледжі, поліпшують якість підготовки студентів до занять та до
ліцензійного іспиту «Крок-М».
Більшість
викладачів віддають перевагу заняттям з застосуванням сучасних
інформаційних технологій. Сучаснезаняття цікаве для викладача який по особливому
готується до нього, він бачить результати та ефективність як під час заняття так і після його
проведення, поліпшується зацікавленість студентів в проведеному занятті, а значить і в
засвоєнні знань. Великудолю переглянутого матеріалу студенти можуть бачити вперше, тому
що він не завжди зустрічається в клінічній практиці. Прицьому питання охоплюють
пройдений матеріал, теми попередніх занять, а також наступних.
Застосування інформаційних технологій стимулює студентів до опрацювання та
засвоєння матеріалу. Близько35% студентів самостійно освоюють дані технології, працюючи
з власними ноутбуками. Допомогоюїм в цьому є джерело інтернету, яким вони користуються
безкоштовно завдяки технології передачі даних wi-fi, функція якої є доступною в коледжі та
гуртожитку. Проведені заняття з застосуванням комп’ютерних технологій впливають на
загальний інформаційний розвиток студентів та сприяють їх професіоналізму в освоєнні
спеціальності.
За результатами контролю проведених занять аналіз анкет серед студентів показав,
що тільки 84% з них, віддають перевагу заняттям, які крім практичних навичок та їх
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відпрацюванні доповнються інформаційними технологіями (презентації, відеофрагменти,
тощо) в порівнянні з традиційними.
Серед студентів – 43% віддають перевагу традиційним засобам навчання, що мабуть
пов’язано з проблемами підготовки до занять з застосуванням сучасних інформаційних
технологій та їх проведення.
Підчас аналізу контрольних робіт виявлено збільшення якісного показника та
середнього балу в групах де застосовувались інформаційні технології в середньому на 8-10%
(якісний показник) та 0,4-0,5 бали відповідно. Студенти краще засвоюють питання пов’язані
з відео демонстрацією, малюнками, логікою, науковістю, послідовністю викладання.
Висновки. Отже, використання сучасних інформаційних технологій в навчальновиховному процесі викладачами хірургії дає можливість підвищити якість навчальновиховного процесу та формувати основи інформаційної культури студентів, підготувати їх
до життя в інформаційному суспільстві та набувати професіоналізму. Доцільність
впровадження нових комп'ютерних технологій у процес навчання зумовлюється тим, що
вони є ефективним засобом закріплення засвоєного матеріалу й тим самим сприяють
економії навчального часу. [3; c.212]
Впровадження комп'ютерної техніки в навчальний процес закладів фахової перед
вищої освіти дає можливість майбутнім спеціалістам розширювати свої можливості,
спонукає до активної навчальної діяльності, є гарним засобом активізації пізнавальної
діяльності, дає можливість з цікавістю вивчати будь-які дисципліни.Ефективність
проведених занять та проведеної роботи стимулює викладачів, що практикують застосування
інформаційних технологій, до постійного пошуку новизни в технологіях навчання,
вдосконалення методик викладання.
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ПРОФЕСІЙНЕ ВИХОВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ
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Могилів-Подільський медичний фаховий коледж
PROFESSIONAL EDUCATION AS A COMPONENT OF PERSONALITY FORMATION
OF THE FUTURE MEDICAL WORKERS
Kordon V.M., Kostetska V.V., Grabovska L.M., Rusnak N.M.
Mohyliv-Podilsky Medical Professional College
Abstract. This article deals with the problems of professional education in institutions of
higher medical professional education as a component of the educational process. The relationship
between educational and upbringing tasks as a basis for the formation of professionalism of a
health care worker is clarified. The attentionis paid to the development of specific personality traits
that correspond the requirements of future professional activity, shows one of the important
aspects of the educational process - instilling theinterest for the chosen profession through personal
example and authority of the teacher and the best traditions of the college.
Key words: competence, motivation, professional education, humanistic values, ethical
qualities, psychological features.
Актуальність проблеми. В умовах сучасного підходу до навчання і виховання
студентської молоді головною метою вищої школи стає формування професійно і соціально
компетентної особистості, яка здібна до самовизначення, саморозвитку в умовах світових
потреб та вимог. Докорінних змін в країні потребує і сучасний стан медичного
обслуговування. Тому проблеми професійного становлення та самореалізації особистості у
закладах фахової передвищої освіти набувають особливої гостроти та актуальності. А
процес становлення фахівця-медика є складним, тривалим і суперечливим та включає різні
змістовні і структурні компоненти.
Формування та розвиток професійного становлення відбувається під впливом
індивідуально-особистісних, соціокультурних, вікових та гендерних чинників.
Вчені-педагоги вважають, що професійне становлення залежить від ставлення до
майбутньої професії, яке може мати такі полярні характеристики: свідоме-несвідоме;
позитивне-негативне; стабільне-нестабільне; активне-пасивне. [1]
Від спеціаліста-медика вимагається глибоко професійного самовизначення та
самоусвідомлення, адекватної і стабільної професійної самооцінки, вмотивованості на
постійне самовдосконалення у професії.
Мета дослідження. Милосердя, любов та співчуття до пацієнта споконвіку
цінувалися понад усі людські якості та не втратили своєї цінності і сьогодні. Саме тому
навчальні заклади фахової передвищої освіти ставлять за мету не лише здійснювати
професійне навчання, а й виховувати грамотних, духовно збагачених, національно свідомих
фахівців, рівень знань та вихованості яких відповідав би вимогам суспільства. Одним із
важливим аспектів навчально-виховного процесу студентів-медиків є прищеплення любові
до своєї професії.
Матеріали та методи. Засобами виховання виступають особистий приклад і
авторитет викладача, традиції і цінності навчального закладу, гуманістичний характер
навчального середовища.
Основними формами організації навчально-виховного процесу у ЗФПО для
забезпечують успішне формування в майбутніх медиків професійно-етичних якостей,
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визначено традиційні та нетрадиційні лекції та практичні заняття, що включають аналіз і
вирішення морально-професійних ситуацій, виконання завдань-роздумів, завдань-міркувань,
завдань-пошуків, тренінгів з вирішення типових морально-професійних завдань та
психолого-педагогічних тренінгів, ділових та рольових ігор (зокрема, з навмисно
створюваними морально-професійними ситуаціями), здійснення самодіагностики, виконання
самостійних завдань з обговоренням; самостійну роботу студентів, що передбачає роботу з
нормативними документами та першоджерелами щодо діяльності сучасного медика,
ознайомлення з передовим медичним досвідом, аналіз кіноматеріалів та виховні години.
Процес формування професійно-етичних якостей майбутніх медиків [2] передбачає
використання не лише можливостей навчального процесу, а й позааудиторної діяльності
студентів, що спрямована на розв’язання виховних завдань, здійснення яких передбачає
використання форм, які не пов’язані з процесом навчання й ґрунтуються на особистісних
перевагах та інтересах. Це надає студенту свободу вибору, якої він позбавлений у
навчальному процесі, актуалізує механізми саморозвитку, самореалізації, самовизначення,
саморегуляції. Особистісно орієнтований підхід до позааудиторної діяльності передбачає не
лише участь, а й побудову при цьому партнерських, довірливих відносин зі студентами,
заснованих на взаємній повазі й зацікавленості. Найважливішою особливістю
позааудиторної діяльності є її потенційна можливість ефективно впливати на процес
формування професійно-етичних якостей майбутніх медиків.
У ЗПФО розвиток самореалізації та професійне становлення студента залежить як від
його індивідуально-психологічних особливостей
(наполегливості, спрямованості,
активності, тощо), так і від професіоналізму викладачів та роботи класного керівника групи,
від комунікативної компетентності, вмілого контролю,
і професійного становлення
майбутнього медика, стимулювання розвитку колективу. [3]
Результати та їх обговорення. Педагогічний колектив Могилів-Подільського
медичного фахового коледжу має великий і позитивний досвід професійного виховання, яке
є обов’язковою складовою навчально-виховного процесу в цілому.
Робота з професійного виховання розпочинається з перших днів навчання студентів,
адже не всі першокурсники мають чітке поняття про обрану професію, спеціальність. За
результатами проведеного анкетування студентів нового набору з питань професійного
виховання лише 52 % мають повну уяву про обрану спеціальність, не зовсім повну уяву 10
%, 38 % не мають чіткої уяви про обраний фах. Тому з перших днів навчання студентів у
коледжі розпочинається їх професійне спрямування та виховання. А саме - театралізована
посвята першокурсників у студенти, на якій вони урочисто одягають білі медичні халати,
складають клятву студента коледжу, отримують настанови від імпровізованих героїв –
історичних постатей Гіппократа, Гігієї, Панацеї. Студенти випускникних груп передають
першокурсникам символічний ключ від країни знань, вогонь милосердя та студентський
квиток.
Знайомство з коледжем для першокурсників починається в перші дні вересня, коли
йде первинна орієнтація. Логічним продовженням первинної орієнтації є відвідування музею
коледжу, де студенти-новобранці можуть почерпнути цікаве з історії коледжу, його
традицій, ознайомитися з сімейними династіями медиків рідного краю, які закінчили наш
навчальний заклад, побачити перші підручники з клінічних дисциплін, видані українською
мовою, за якими навчалися студенти багато років тому, а також застарілий медичний
інструментарій. Екскурсія по коледжу продовжується біля пам’ятника медикам-викладачам
та студентам коледжу, які загинули в роки Великої Вітчизняної війни.
Одним із принципів виховання сьогоднішніх студентів–медиків є девіз, що стане їх
життєвим кредо: “Освітлюючи шлях іншим, згораю сам”. Тому важливим моментом у
професійному вихованні студентів є знайомство та зустрічі з випускниками коледжу.
Педагогічний колектив нашого коледжу за час свого існування дав путівку у життя не
одному поколінню випускників, чиїми професійними вміннями, досягненнями, успіхами
гордиться весь край, хто є яскравим прикладом для наслідування сучасної молоді.
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Зразком такого життя була професійна діяльність випускника першого випуску
медичної школи, відомого на Вінниччині лікаря, професора І.П. Гоменюка. Сьогодні наші
студенти можуть вшанувати пам’ять відомого земляка, поклавши квіти до меморіальної
дошки І.П. Гоменюка, яку встановлено на фасадній стіні коледжу.
Класні керівники
проводять зі студентами бесіди, зустрічі з медичними
працівниками, випускниками коледжу, екскурсії профорієнтуючого характеру до ОЛІЛ,
центрів первинної медико-санітарної допомоги. В коледжі немає такої академічної групи,
де б не відбулася зустріч з медичними працівниками: медичними сестрами, фельдшерами,
акушерками, лікарями. Ці зустрічі назавжди залишаються в пам’яті студентів, сприяють
розвитку настирності на шляху досягнення поставленої мети, орієнтують у виборі ідеалу або
особистості, яка може слугувати зразком у професійному становленні. В групах зі
спеціальності «Сестринська справа» такі зустрічі часто приурочують до Всесвітнього дня
медичної сестри.
В кінці жовтня - на початку листопада, пройшовши найважчі моменти адаптаційного
періоду, в коледжі проводиться презентація груп нового набору. У своїх виступах студенти
нового набору, демонструючи творчі здібності, таланти, основний акцент роблять на
розумінні та відповідальності щодо обраної майбутньої професії.
Ці перші кроки знайомства з майбутньою спеціальністю здійснюються виключно у
позааудиторний час. Тому перед викладачами загальноосвітніх дисциплін постає завдання підготовка студентів до медичної діяльності з позиції таких наук як філософія, соціологія,
психологія. Викладачі, формуючи у майбутніх фахівців потребу в гуманітарних знаннях, в
той же час допомагають розширити медичне мислення і світогляд сучасного спеціаліста
відповідно до вимог часу. Зміст світоглядних дисциплін постійно переглядається і
доповнюється актуальними для майбутніх медиків темами, що сприяє професійному
розвитку майбутніх медиків.
Починаючи вже з першого курсу студенти залучаються до проведення таких
соціальних свят, як Всесвітній день хворого, Всесвітній день здоров’я, Міжнародний день
людей похилого віку, Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням, Всесвітній день боротьби
зі СНІДом та інших. На такі заходи завжди запрошуються медичні працівники місцевих
закладів охорони здоров’я. Наприклад: до Всесвітнього дня хворого уже традиційно в
групах першого курсу проводяться відкриті виховні години від гаслом «Турбота про
пацієнта – найкращі ліки», на які запрошуються медичні працівники, медичні сестри
районного товариства Червоного Хреста. Студенти готують цікаві матеріали щодо історії
виникнення цієї дати, знайомляться з проблемами недужих. На таких заходах виховуються
найтонші моральні цінності - доброта, милосердя, людяність, бажання допомогти
страждаючому, які є невід’ємними складовими професії медичного працівника. Студентами
також відвідують хворих у відділеннях ОЛІЛ, проводять тематичні бесіди, організовують
благодійні акції зі збору коштів на лікування нужденних.
Запам’яталася проведена відкрита виховна година, приурочена Міжнародному дню
людей похилого віку на тему «Як сивину ти привітаєш, і тебе в глибокій сивині будуть
вітати». Студенти перейнялися проблемами людей похилого віку. Згадали своїх дідусів,
бабусь, декламували вірші про доброту, милосердя і ще раз переконалися у тому, що
правильно обрали майбутню професію.
Другий рік навчання в коледжі з точки зору професійного виховання можна назвати
більш предметним, інформативним. Студенти розпочинають вивчення доклінічних
дисциплін, що дає можливість краще осмислити суть обраної професії. Традиційно наші
другокурсники проводять відкриті заходи в рамках тижня формування здорового способу
життя: відвідують дошкільні дитячі та школи міста, де виступають з інформативними
повідомленнями, театралізованими дійствами з питань профілактики захворювань,
демонструють відеофільми про раціональне харчування, заняття фізкультурою та спортом,
загартовування організму, шкідливість тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв,
навчають дітей правилам особистої гігієни та профілактики інфекційних захворювань.
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Традиційно, починаючи з другого курсу студенти самі та під керівництвом класних
керівників організовують екскурсії до м. Вінниці, де обов’язково відвідують музей-садибу
М.І. Пирогова, медичний університет, в м. Києві – національний музей історії медицини
України. Такі екскурсії сприяють підвищенню інтелектуального рівня студентів,
наповнюють життя цінними ідеями, збагачують цікавою та необхідною інформацією про
майбутню професію.
Студенти коледжу – організатори загальноміських акцій «Молодь проти СНІДу»,
«Здоров’я молоді - здоров’я нації», студентського «Майдансу».
Традиційно студенти другокурсники залучаються до роботи у волонтерських загонах,
співпрацюють з районним товариством Червоного Хреста, створюють групи милосердя,
беруть участь в акціях милосердя. Видатний український педагог В. Сухомлинський писав:
«Азбука виховання людяності в тому, щоб дитина, віддаючи тепло своєї душі іншим людям,
знаходила в цьому особисту радість». [5]
Коло діяльності волонтерських загонів різноманітне. Це – допомога дітям,
позбавлених
батьківського
піклування;
дітям
в
дитячому
легеневому
протитуберкульозноному санаторії; посильна допомога пристарілим, одиноким,
малозабезпеченим; участь в благоустрою міста; організація агітбригад. Про свою роботу
волонтери звітують на виховних годинах-зустрічах з ветеранами праці, воїнами АТО,
відомими людьми міста. Якраз такі зустрічі виховують почуття людяності – найважливішу
зі сторін моральної культури медиків.
Невід’ємною складовою професійного становлення майбутнього спеціаліста є участь
студентів в конкурсі «Кращий за фахом», який традиційно проводиться на четвертому курсі
зі всіх спеціальностей. До конкурсів студенти готуються з відповідальністю. Участь в
конкурсах підсилюють прагнення молоді до самовдосконалення, підвищують рівень
навчальної активності, сприяють розвитку клінічного мислення, почуття відповідальності,
професіоналізму, дають можливість студенту-випускнику випробувати
себе у ролі
медичного працівника, відчути підтримку колективу.Студентські професійні знання, вміння,
творчі домашні завдання роблять ці заходи яскравою подією в житті коледжу.
Велику роль у формуванні професійних якостей медичного працівника відіграють
заходи, які проводяться в рамках декад циклових комісій. Під час проведення декад
студенти залучаються до участі у відкритих виховних заходах, практичних тренінгах, до
випуску санбюлетенів, коледжної газети «Almamater». Так цікавими та змістовними були
такі заходи: до Всесвітнього дня боротьби з цукровим діабетом - майстер-класів з техніки
введення інсуліну, «Лікбез для початківців», «Життя не цукор з цукровим діабетом»;
конференції: «Людина без шкідливих звичок», «Розуміючи минуле – плануємо майбутнє»,
«Профілактичні щеплення: за і проти», «Профілактика раку молочної залози»,
«Профілактика грипу в дитячих дошкільних закладах та школах»; виховні години
професійного спрямування - «Танок метеликів в животі, або фізіологія кохання», «Анатомія
сміху» та інші..
Студенти коледжу залучаються до проведення соціологічних опитувань. [6] Так,
третьокурсники провели анкетування студентів коледжу з питань раціонального харчування.
Результати анкетування були обговорені на спільному засіданні циклових комісій класних
керівників та терапевтичних дисциплін під гаслом «Раціональне харчування студентів –
запорука здоров’я». В розрізі цієї теми студентами під керівництвом викладачів були
організовані фіто-бари, фестивалі продуктів здорового харчування, виставки-презентації
здорової їжі.
На заняттях з основ медсестринства, загального догляду та клінічних дисциплін
студенти вчаться презентувати свою професійну підготовку, яку згодом демонструють під
час днів відкритих дверей, на міській «Ярмарці професій»: вони вимірюють АТ, роблять
електрокардіограму, виміряють зріст, визначають пульс, проводять глюкометрію,
демонструють хірургічні пов’язки, навчають присутніх пеленанню малюків, догляду за
ротовою порожниною, залучаючи до співпраці майбутніх абітурієнтів.
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Мета виховання поваги, любові до обраної професії та відданості своїй справі
пропагується в коледжі в процесі організації науково-пошукової роботи, яка передбачає
знайомство з досвідом роботи середніх медичних працівників міста, району, області. Це обов’язкова складова виробничої практики студентів та роботи предметних гуртків.
Стало доброю традицією в коледжі проводити щорічні практичні конференції з
питань виробничої практики, на які обов’язково запрошуються заступники головних лікарів
з лікувальної роботи, головні та старші медичні сестри з баз проходження практики. На
таких конференціях обговорюються методичні питання проходження практики студентами,
відбувається взаємний обмін досвідом, що сприяє цілісному навчанню та вихованню
молодого спеціаліста. Окрім того, дуже часто студентські агітбригади виїжджають на бази
практики зі святковими концертами до Дня медичного працівника, перед новорічними та
різдвяними святами.
Якщо на молодших курсах завдання професійного виховання полягає в тому, щоб
пробудити інтерес до обраної професії, то на старших курсах необхідно, щоб цей інтерес
переростав у бажання стати кваліфікованим фахівцем. Тому для студента важливо набути
таких рис як працьовитість, економічна раціональність, професійна етика, здатність
приймати відповідальні рішення, вміння працювати в колективі та інші.
При організації та проведенні заходів професійного виховання та і в цілому
виховного процесу, слід зважати, що сьогодні робота з молоддю має свої особливості і
кардинально відрізняється від тієї, яка була років 10 назад. Події останні років в нашій країні
( майдан, постмайданний період, війна на сході) внесли свої корективи у свідомість молоді.
Якщо раніше і навчальний, і виховний процес легко було здійснювати через
позитивну мотивацію до навчання та світосприйняття. Будь-який вчинок студента можна
було пояснити, проаналізувавши його інші вчинки, поведінку взагалі, стосунки з друзями,
сімейне виховання і т.д., то сьогодні такого аналізу замало. [7] Дуже часто потрібне
втручання психолога, щоб зрозуміти його підсвідомість, його схильність до певних вчинків з
точки зору стабільності чи лабільності нервової системи, психологічного стану, чим він
керується у своїх рішеннях, які в нього пріоритети, що в нього на серці, а не в голові, яку
займає громадянську позицію. Тому роль психолога у вихованні студентів, в тому числі і в
професійному, беззаперечна і надвичайно важлива. Адже молодь сьогодні важко сприймає
накази: «робити треба так», «це категорично забороняється», «це дозволено, а це ні», «це
правильно, а це ні». Більшість студентів сьогодні не сприймають авторитарні методи
впливу, не готові до демократичних взаємостосунків. Тому їх слід поступово підводити до
самостійних висновків і рішень. Виховувати іноді слід опосередковано, через власне
сприйняття і власні думки. Адже елементи підліткового негативізму і юнацького
максималізму заважають студентам безпосередньо сприймати виховний процес зі сторони
батьків і викладачів через повчання, реальні приклади, чужі помилки. З цією метою
психологом коледжу, крім індивідуальної, проводиться групова робота у формі тренінгових
занять. Робота з тренінговими групами психологом коледжу найбільш активно проводиться
протягом останніх п’яти років. Тому вироблена певна система роботи, підібрано
найоптимальніші на даний час її методи. В коледжі сьогодні працює 6 тренінгових груп із
студентів 2-4 курсів. Вони працюють над циклом тематики професійної орієнтації
особистості.
Висновок. Отже, як сказав В. Бєлінський «Виховання - велика справа: воно вирішує
долю людини». Формування особистості майбутнього медика починається із гордості за свій
навчальний заклад. Від викладачів залежить які пріоритети будуть головними у житті
студентів, які загальнолюдські та професійні якості стануть їх надбанням. Неминуче
приходиш до висновку – треба робити добро людям, засівати свою ниву хорошими
справами, бо миті життя короткі.
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INFORMATION TECHNOLOGIES IN NURSING
Kostetska V.V., Rudovich O.I.
Mohyliv-Podilsky Medical Professional College
Abstract. This article describes the need for health professionals to master information
technology and the importance ofautomation of the workplace of nurses, in connection with the
ever-increasing requirements for the quality of care. Various aspects of the use of information
technology are presented, which allow to make informed management decisions, to accumulate and
effectively use the received information at all stages of the treatment process. It is a whole software
and hardware complex that prepares and provides processes for collecting, storing and processing
information in medicine and healthcare. Medical organizations are actively implementing
automated information systems. Such systems allow us to create an information base and maintain
a single patient database, which includes all information about the current diagnosis and treatment.
The use of innovative technologies in the daily practice of the nurse allows you to quickly and
efficiently ensure the implementation of the treatment and diagnostic process.
Keywords: information systems, information technologies, automated workplaces.
Актуальність проблеми. Прогресивний розвиток медичної науки і практики став
можливим завдяки впровадженню сучасної комп’ютерної техніки. Сьогодні комп'ютер є
невід'ємною частиною нашого життя і тому використовується в різних галузях народного
господарства і, зокрема, в медицині. Персональні комп’ютери значною мірою організовують
і вдосконалюють роботу сприяють систематизації медичної інформації і розробці нових
технологій у діагностичному і лікувальному процесах, організації діяльності медичних
установ.
Якість медсестринської допомоги визначається втіленням нових організаційних форм
з догляду за пацієнтами, стандартів і технологій практичної діяльності сестринського
персоналу, умінням працювати з професійною інформацією, використовуючи сучасні
комп’ютерні технології [1]
Впровадження інформаційних технологій в медицині заслуговує на безпосередню
увагу керівників галузі і зацікавлених відомств. Одним з пріоритетних напрямів розвитку
системи охорони здоров'я є створення єдиного медичного інформаційного простору, який
забезпечить прийняття ефективних управлінських рішень на всіх рівнях. Це дасть
можливість налагодити ефективний облік діяльності медичним закладам організації
здійснювати на сучасному рівні менеджмент, своєчасно отримувати інформацію про
передові досягнення в галузі медичної науки, використовувати всю медичну інформацію про
пацієнта (за весь період його життя), накопичену зі всіх рівнів надання медичної допомоги
для досягнення кращого лікувального ефекту.
Мета дослідження. Мета дослідження – розглянути можливості і перспективи
медичних інформаційних технологій в практиці медичної сестри.
Матеріали дослідження. Потребу сучасного суспільства в медичних працівниках, які
володіють мотивацією і готовністю до застосування комп’ютерних технологій, можна
визначити, аналізуючи процес використання комп’ютерних технологій у медицині і, зокрема,
в діагностичному процесі. Це єдина база даних, яка дає можливість безпосереднім
керівникам сестринської служби вести оперативний обік всіх ресурсів (матеріальних,
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людських, фінансових). Результатом є планування, аналіз ефективності та оптимізація
використання наявних ресурсів.Використання електронних медичних протоколів, стандартів
роботи сестер медичних, можливість підрахунку індикаторів якості виконання локальних
протоколів з догляду за пацієнтами, оцінки якості роботи сестер медичних, зменшення
вірогідності медичних помилок підвищує медичну якість послуг.
Можливість швидкого формування будь-яких звітів для прийняття обґрунтованих
управлінських рішень (кількість наданих послуг, завантаженість сестер медичних, кількість
виконаних маніпуляцій, кваліфікаційний рівень сестер медичних і т.д.). Ефективне
управління складськими запасами медикаментів та витратних матеріалів за рахунок
автоматизації процесу замовлення-списання та підтримки оптимального залишку.
Можливість контролювати кількість залишків медикаментів та витратних матеріалів, вчасно
приймати рішення про нові замовлення відповідно до наявних грошових коштів.
Результати та їх обговорення. Рівень грамотності кваліфікованої медичної сестри
включає ряд складових, у тому числі вміння використовувати комп’ютерні технології для
отримання, передачі, зберігання і первинної обробки інформації. Комп’ютерна грамотність
передбачає наявність у сучасного спеціаліста таких сформованих вмінь і навичок, як:
– володіння клавіатурою і маніпулятором-мишкою;
– вміння створювати текстовий і графічний документи;
– вміння користуватися графічним пристроєм введення/виведення;
– вміння використовувати можливості графічних технологій;
– вміння приймати та пересилати електронні повідомлення;
– вміння використовувати можливості мережі “Інтернет”;
– вміння користуватися мультимедійними системами;
– вміння вибирати конфігурацію комп’ютера та інформаційного середовища;
– вміння користуватися послугами інформаційних систем широкого застосування [3].
Освіта слугує основою для оволодіння вміннями використовувати комп’ютерні
технології. Тому комп’ютерна грамотність – це мінімальний рівень професійної підготовки
майбутніх медичних сестер, який повинна забезпечувати медична освіта.
Інформаційні технології - цецілий програмно-технічний комплекс, що готує і
забезпечує процеси збирання, зберігання і обробки інформації в медицині й галузі охорони
здоров’я.
Медичні організації активно впроваджують автоматизовані інформаційні системи.
Такі системи дозволяють нам створити інформаційну базу і підтримувати єдину пацієнту
базу, яка включає в себе всю інформацію про поточну діагностику і лікування. Ефективність
медичного персоналу підвищується через те, що багато механічних операцій виконуються
автоматично (видача довідок, звітів), а робота медичного персоналу полегшується.
Інформаційні технології дозволяють забезпечити комплексний аналіз даних та
оптимізацію рішень в розподілі, обстеженні, діагностиці, прогнозування захворювання.
Медицина на сучасному етапі через велику кількість інформації потребує
використання комп'ютерів: в лабораторії при підрахунку формули крові, при УЗД-оглядах,
на КТ-сканері, в електрокардіографії тощо.
Автоматизовані робочі місця (АРМ) спеціалістів - це комп’ютерні інформаційні
системи, призначені для автоматизації всього технологічного процесу (лікувальнопрофілактична і звітно-статистична діяльність, ведення документації, планування роботи,
отримання довідкової інформації) лікаря відповідної спеціальності. Вони забезпечують
інформаційну підтримку у прийнятті діагностичних і тактичних (лікувальних, організаційних
та ін.) рішень. Кожне робоче місце володіє індивідуальним графічним інтерфейсом і виконує
обробку даних відповідно до закладеного в нього алгоритму функціонування.
Автоматизоване робоче місце медсестри призначено для підвищення ефективності
щоденної роботи чергових сестер лікувальних установ. Комп'ютер дозволяє не переписувати
одні і ті ж дані багато разів і знаходити потрібну інформацію в зручному вигляді.
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Документи не потрібно розносити або пересилати за призначенням. Якщо отримані
якісь відомості про пацієнта, то вони будуть присутні в усіх документах, де є відповідні
графи, а це значна економія часу та ресурсів.
В електронну історію хвороби вводять дані багато фахівців і цими даними
користуються інші фахівці при необхідності. Наприклад в обов'язки чергової медсестри
входить щодня проглядати всі історії хвороби і виписувати з них всі призначення, зроблені
лікуючими лікарями кожному пацієнту. При цьому самі історії хвороб знаходяться в різних
кабінетах фахівців їх треба зібрати і переглянути. Тому однією з функцій АРМ медсестри є
складання списку призначень всіх пацієнтів даного відділення на поточний день.
Маніпуляційна медсестра бачить всі призначення, відсортовані за часом, палатами, веде
облік виконаних маніпуляцій.
Кожного тижня старша медсестра повинна виписати з лікарняної аптеки певну порцію
медикаментів. Раніше старшій медсестрі доводилося кожного разу практично наново
повторювати повний список минулого тижня. Зараз такий список складається на підставі
призначень лікарів з урахуванням тих, що вже є і необхідного запасу.
Переваги автоматизації роботи:
• простота роботи з вибіркою лікарських призначень, виключення при цьому
мимовільних помилок;
• оперативний доступ до листів призначень і отримання інформації при внесенні
змін лікарями;
• автоматизоване оформлення заявок на лабораторні, інструментальні та інші види
досліджень;
• можливість контролю лікарями своєчасності і повноти обстеження, лікування і
виконання лікарських призначень середнім медичним персоналом;
• автоматизоване оформлення документів щоденної медичної звітності;
• спрощення роботи медичної сестри в організації забору матеріалу для досліджень і
в проведенні інфузійної терапії з можливістю оперативного контролю про виконання даних
призначень.
Сьогодні в медичній галузі України використовуються різні інформаційні системи,
серед яких «Доктор Елекс», «ЕМСІМЕД», «Медучет», «Медіалог», TherDep, Astraia,
«ЛисМедап», TrakCare, та інші.
Медична інформаційна система “Доктор ЕЛЕКС”може бути ефективним навчальним
інструментом завдяки його багатосторонній функціональності, моделювання реальних
ситуацій у середовищі “Доктор ЕЛЕКС.”При впровадженні медичної інформаційної
системи“Доктор ЕЛЕКС.”медичні сестри отримують доступ до документів пацієнта, що
дозволяє зменшити час, який вони витрачають на документацію і надлишковий збір даних, а
також запобігти випадковим пропускам процедур.
Зазвичай організація лікувально-діагностичного процесу в різних закладах охорони
здоров’я має суттєві відмінності в залежності від форми власності, сфери діяльності, галузі
та спеціалізації. Саме тому при розробці медичних інформаційних систем повинна
закладатися ідеологія гнучкості системи та можливості налаштування програмного
забезпечення під потреби конкретного лікувального закладу. Доцільним є оснащення
медичних інформаційних систем інструментами для редагування форм та створення
медичних записів. Універсальність системи дозволяє враховувати різні деталі та нюанси
організації лікувального процесу у конкретному закладі та максимально наблизити
програмне забезпечення до існуючих інструкцій та правил виконання лікувальнодіагностичних процедур.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Застосування інноваційних
технологій в щоденній практичній діяльності медичної сестри робить її роботу більш
професійною, комфортною, забезпечує безпеку і зручність виконання основних професійних
обов'язків, скорочує трудовитрати, дозволяє швидко і якісно забезпечити реалізацію
лікувально-діагностичного процесу. Однак необхідно відзначити, що реалізація заходів щодо
91

впровадження інформаційних систем в закладах охорони здоров'я повинна
супроводжуватися організацією навчання всіх медичних працівників використанню сучасних
комп'ютерних технологій, а також підвищенням загального рівня освіти персоналу.
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ЗАХВОРЮВАННЯ МОЛОЧНОЇЗАЛОЗИ
Лаговська Г.І., Скиба І.М., Кравчук Н.С.
Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради
BREAST DISEASES
LagovskaG.I., SkibaI.M., KravchukN.S.
Zhytomyr Medical Institute of Zhytomyr Regional Council
Abstract. The urgency of the problem. Despite the modern development of medicine,
diagnosis and treatment of breast cancer remains quite a complex and topical problem. Breast
cancer - the most common form of malignant neoplasms in women, ranks first in cancer (about
20%) and second in mortality. The incidence increases with age. [3]. And this problem is
complicated by the constant increase in the number of patients, the appearance of atypical and late
diagnosed clinical forms. The need for timely diagnosis of various forms of tumors is an important
task not only for the doctor but also for the midwife [4].
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Aim of the study: To analyze the incidence of breast cancer and to determine the role of the
midwife in its prevention.
Materials and methods. The analysis of breast cancer incidence statistics of women of
different age categories from 2014 to 2018 was analyzed, as well as the data on the number of
cases of breast cancer detection at different stages of the disease in 2018 in Zhytomyr region. As a
result of the research several age categories of women were formed: 20 - 30; 30y - 40y; 40y - 50y;
50y- 60y; 60y- 70y; 70y - 80y; 80y - and over 80y.
The result of their discussion. A statistical analysis of the incidence of breast cancer among
the female population of Zhytomyr region was conducted. According to these data, breast cancer
tends to increase. Therefore, improving the organization of preventative midwifery in the
prevention of this pathological process is extremely important.
Conclusions. 1. The results of the statistical study indicate an increase in the incidence of
breast cancer.
2. In the prevention of breast cancer, the midwife is of great importance: primary prevention
is aimed at eliminating risk factors of cancer. Secondary prevention is a profile propaganda for the
expediency of mammographic screening and ultrasound.
Key words: breast cancer, the state of morbidity, prevention .
Актуальність проблеми. Незвaжаючи нa сучaсний розвиток медицини, діaгностикa і
лікувaння злоякісних пухлин молочної залози залишається досить склaдною і aктуaльною
проблемою. Ця проблемa ускладнюється постійним збільшенням числa хворих, появою
aтипових і пізно діaгностовaних клінічних форм. Необхідність своєчaсної діaгностики різних
форм пухлин є вaжливим зaвданням не тільки лікaря, aле й акушерки[2].
Рaк молочної залози – нaйчaстішa формa злоякісних новоутворень у жінок.
Імовірність виникнення рaку цієї локaлізації збільшується з віком.
Рaк молочної зaлози серед жінок зaймає перше місце по зaхворювaності (близько
20%) тa друге місце по смертності. Зaхворювaність зростaє з віком.
Нaйвищі покaзники зaхвoрювaнoсті зaреєстрoвані в СШA (близькo 32% від усіх
вперше зaреєстрoвaних випaдків раку у жінок)[1].
Чиники pизику виникнення рaку мoлочної залози: генетична схильність; вік – чaстіше
виявляється у жінок в пред- і клімaктеричнoму періoді; куріння тa aлкoгoль; особливості
статевої та дітородної функції:; лaктaційнa функція рoбить відoмий вплив нa розвиток
пухлини.; захворювання, викликaні нaдлишкoвoю функцією стерoїдних гoрмoнів кoри
надниркових зaлоз; мaстoпaтії; трaвми мoлoчних зaлoз; мaстити в минулoму; пoрушення
репрoдуктивнoї функції – aбoрт після 35 років, перші пoлoги 28-30 рoків; прирoдне
вигoдoвування дитини менше 5 місяців; безпліддя; рaнній (дo 12 рoків) чи пізній (після 16
рoків) пoчaтoк менструaцій; рaнній (дo 45 рoків) чи пізній (після 53 рoків) клімaкс;
зaхвoрювaння репрoдуктивних oргaнів; вплив несприятливих фaктoрів зoвнішньoгo
середoвищa і т.д.
Враховуючи те, що медичне тa соціaльне значення цієї прoблеми актуально, то
профілактична робота медичного персоналу щодо зменшення цього захворювання відіграє
велику роль. [4].
Мета дослідження: проаналізувати захворюваність на рак молочної залози серед
жінок Житомирщини та визначитироль акушерки у його профілактиці.
Матеріали та методи. Аналіз статистичних даних захворюваності на рак молочної
залози.
Результати та їх обговорення.
Було проаналізовано стан захворюваності на рак молочної залози жінок різних
вікових категорій станом на 2014 по 2018 рік. В результаті досліджень було сформовано
декілька вікових категорій жінок: 20р – 30р; 30р – 40р; 40р – 50р; 50р – 60р; 60р – 70р; 70р –
80р; 80р – і старше 80р.
Захворюваність жінок станом на 2014 р по різних вікових категоріях складала:
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Рис.1. Вікова структура жінок у 2014 році
З’ясовано, що у категорії з 20 по 30 років захворіла 1 жінка(1%); 30-40 років – 22
жінки (6%); 40-50 років – 60 жінок (17%); 50-60 років – 89 жінок (25%); 60-70 років – 105
жінок (29%); 70-80 років – 69 жінок (19%); 80 і старше – 12 жінок( 4%).
Таким чином, можна зробити висновок, що найбільша захворюваність серед жінок
складала у віковій категорії 60 – 70 років, а саме 105 жінок(29%).

Рис.2. Вікова структура жінок 2015 рік
При дослідженні захворюваності жінок станом на 2015 р по різних вікових категоріях
з’ясовано, що у категорії з 20 по 30 років захворіло 2 жінки (1%); 30-40 років – 26 жінок
(7%); 40-50 років – 73 жінки (19%); 50-60 років – 92 жінки (23%); 60-70 років – 106 жінок
(27%); 70-80 років – 81 жінка (21%); 80 і старше – 13 жінок (3%). Найбільша захворюваність
серед жінок складала у віковій категорії 60 – 70 років, а саме 106 жінок(27%).
При дослідженні статестичних даних за 2016 рік виявлено, що у категорії з 20 по 30
років захворіло 3 жінки(1%); 30-40 років – 19 жінок(4%); 40-50 років – 71 жінки(17%); 50-60
років – 108 жінок(25%); 60-70 років – 134 жінки(31%); 70-80 років – 76 жінок(18%); 80 і
старше – 18 жінок(4%).

Рис.3. Вікова структура жінок у 2016 році
Досліджено статестичні дані за 2017 рік. У категорії з 20 по 30 років захворіло 8
жінок(2%); 30-40 років – 14 жінок(3%); 40-50 років – 70 жінок(18%); 50-60 років – 85
жінок(22%); 60-70 років – 121 жінки(31%); 70-80 років – 79 жінок(20%); 80 і старше – 17
жінок(4%).
Таким чином, можна зробити висновок, що найбільша захворюваність серед жінок
складала у віковій категорії 60 – 70 років, а саме 121 жінок.
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Рис.4. Вікова структура жінок у 2017 році

Рис.5. Вікова структура жінок у 2018 році
Ми з’ясували, що у категорії з 20 по 30 років захворіло 7 жінок(1%); 30-40 років – 30
жінок(7%); 40-50 років – 72 жінки(16%); 50-60 років – 118 жінок(26%); 60-70 років – 135
жінки(29%); 70-80 років – 73 жінки(16%); 80 і старше – 22 жінки(5%).
Результати наших досліджень свідчать, що за період з 2014 р по 2018р найбільша
захворюваність на рак молочної залози в віковій категорії 60р – 70р.
В ході досліджень на основі статистичних даних Житомирського обласного
онкологічного диспансеру було проведено аналіз захворюваності раком молочної залози на
період з 2014р - 2018р по районах Житомирської обл. Було з’ясовано такі дані(Табл.1). Отже
аналізуючи дані таблиці можна зробити висновок про динаміку підвищення захворюваності
на рак молочної залози на період з 2014 по 2018 рік. Якщо на період 2014 року
захворюваність становила 343 особи в Житомирському районі то на 2015 рік захворюваність
вже становила 374 особи, на 2016 рік - 411, 2017 рік – 381, 2018 рік – 423 особи(87,2% на 100
тис.нас.). Тенденцію до зростання захворювання також є і по інших районах Житомирської
обл.
Таблиця 1
Захворюваність на рак молочної залози по районах Житомирської області

Райони Житомирської обл.
Житомирський
Бердичівський
Коростенський
Коростишівський
Лугинський
Любарський
Малинський

Захворюваність на рак молочної залози
по районах Житомирської обл.
2014 2015 2016 2017
2018 рік
рік
рік
рік
рік
343
374
411
381
423
30
26
42
52
48
28
19
35
30
29
17
13
13
6
9
4
5
5
4
2
7
7
7
7
6
7
12
12
21
11
95

Захвор.на 100
тис.нас. 2018
рік
87,2 %
71,9
70 %
68,6 %
30,5%
31,8%
45,5%

Народичський
0
3
1
1
0
0%
Нов. Волинський
41
25
27
26
35
50, 5%
Овручський
14
12
17
18
22
76,8
Олевський
5
9
9
8
11
35,8%
Попельнянський
8
3
13
5
9
40,6%
Радомишльський
7
9
10
5
12
64,3%
Ружинський
3
4
7
4
8
29,7%
Пулинський
2
8
1
10
4
31%
Чуднівський
9
10
16
9
8
47,8%
Черняхівський
6
6
13
5
8
56%
Брусилівський
2
1
7
1
5
57,7%
Також був проведений аналіз статистичних даних про кількість випадків виявлення
раку молочної залози на різних стадіях хвороби в 2018 році у Житомирській обл.. Було
з’ясовано, що найчастіше хворобу виявляють на I –II стадії прогресування (71% на 100
тис.нас.).

Підсумовуючи дані досліджень та статистичних даних можна зробити висновок, про
те що в період з 2014 по 2018 рік є тенденція до збільшення випадків захворюваності на рак
молочної залози жінок різних вікових категорій.
Ріст захворюваності на рак молочної залози є досить актуальною проблемою. Знaчнa
рoль в прoфiлaктицi рaкy мoлoчнoї зaлoзи нaлeжить aкушерцi. Профілактика поділяється на
первинну та вторинну. Первинна профілактика раку мoлoчнoї зaлoзи пов’язана з
екологічними та соціальними аспектами. Багатьох пoзитивних змiн можна досягти завдяки
раціональному хaрчyвaнню: oбмeжeнню вживaння тваринних жирів, смaжeних стрaв,
мaринaдiв, кoнсeрвaнтiв, кoпчeних продуктів, обмеження кaви, чaю, кaкaо, шoкoладу,
збільшення у раціоні овочів та фруктів та інших прoдyктiв, щo мaють y свoєму складі
рослинну клітковину, вітаміни. В прoфiлактиці раку молочної залози чи не найважливішим є
свoєчaснe виявлeння тa лікування передракових і фонових зaхвoрювaнь (втoриннa
прoфiлaктикa) тa налагоджений скринінг раннього рaкy мoлoчнoї зaлoзи [6]. Нaйбiльш
iнформативним методом скринінгу є мамографія та УЗД. У жiнoк з висoким ризикoм
рoзвитку рaкy мoлoчної залoзи можлива хiмiопрoфiлaктика шляхoм признaчeння
aнтиeстрогенових прeпаратів. В дeяких крaїнaх зaстoсoвyється хiрyргiчна прoфiлактика y
жінок з генетично обумовленим висoким ризикoм рoзвитку рaкy[1].
В своїй рoбoті акушерка повинна включати
заходи, щодо профілактики рaкy
мoлoчнoї зaлoзи, а саме: рeкомендація регулярного самoобстeження мoлочної залoзи
починаючи з періоду статевого дозрівання, вeдeння щoмiсячного календаря при
необхідності; регулярного стaтeвого життя в репродуктивному віці; гoдувaння дитини
грyдьми; регулярні профілактичні oгляди хiрургa, гiнекoлoгa, oнкoлoга; рaцioнальне
вітамінізоване харчування; введення в рaцioн прoтипухлинних вiтaмiнiв А, Е; здоровий
спосіб життя (виключити пaлiння тa вживaння aлкoгoлю); прaвильний рeжим прaцi тa
вiдпoчинкy, змeншeння нeгaтивних емоцій та стрeсiв[5].
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Висновки:
1. Отримані результати статистичного дослідження свідчать про зростання
захворюваності на рак молочної залози серед жіночого населення Житомирщини. Найбільша
захворюваність спостерігається серед вікової групи жінок 60-70 років.
2. Важлива
роль акушерки у профілактиці раку молочної залози: первинна
профілактика направлена на виключення факторів ризику цих станів. Вторинна
профілактика - це рeкомендації регулярного самoобстeження мoлочної залoзи. Звичайно
необхідно посилити організацію профілактичної роботи акушерки у профілактиці раку
молочної залози шляхом санітарно-просвітницької роботи.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА РОЗВИТОК
КОМП'ЮТЕРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКОГО
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Лашевич О.О.
Новоград-Волинський медичний фаховий коледж Житомирської обласної ради
RESEARCH OF THE CLOUD TECHNOLOGIES IMPACT ON THE COMPUTER
COMPETENCE DEVELOPMENT OF STUDENTS OF NOVOHRAD-VOLYNSKYI
MEDICAL PROFESSIONAL COLLEGE
Lashevich O.O.
Novograd-Volynskiy Medical Professional College of Zhytomyr Regional Council
Abstract. The information technology's rapid development leads to awareness increase in
the conveniences and benefits of their use. Ukraine's conversion to the information society can
make the possible transition to cloud technologies when almost anyone can connect to the Internet.
Information technology is currently an integral part of the modern world and education, so the
educational system requires revolutionary changes. In today's educational environment,
educational services cannot be provided without informational-communication tools. Any
participant of the educational process has the ability to receive the latest information and actively
communicate with colleagues, students, and parents
Key words: cloud technologies, information technology in education, computer competence
Актуальність проблеми
Інформаційні технології на разі є невід’ємною частиною сучасного світу та освіти
зокрема, тому революційних змін вимагає й система навчання. У сучасному освітньому
середовищі процес надання освітніх послуг не може здійснюватися без використання засобів
і можливостей, які надають комп’ютерні технології та Інтернет. Будь-який учасник
навчально-виховного процесу має можливість отримувати найновішу інформацію, активно
спілкуватися з колегами, студентами та батьками.
Основне завдання навчання традиційно полягає у передачі інформації від викладача
до студента. Проте з року в рік об’єми даних, якими потрібно оволодіти студенту ЗВО
збільшуються. Постає питання: якими засобами та у якій формі цю інформацію подати
студенту?
На прикладі організації навчання Новоград-Волинського медичного коледжу
означимо декілька сучасних інформаційних технологій, що дозволяють в достатній мірі
забезпечити передачу та обмін даними між викладачем та студентами, поєднуючи текстову,
графічну, відео- і звукову інформацію одночасно.
Також проаналізуємо вплив хмарних технологій на розвиток комп'ютерної
компетентності студентів.
Мета дослідження:
1)
теоретично обґрунтувати та практично дослідити вплив «хмарних технологій»
на розвиток комп'ютерної компетентності студентів різних курсів;
2)
визначити сутність поняття «хмарної технологія»;
3)
проаналізувати призначення різних елементів «хмари коледжу», до яких мають
доступ студенти;
4)
проаналізувати вплив хмарних технологій на розвиток комп'ютерної
компетентності студентів різних курсів.
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Матеріали та методи: теоретичні – аналіз і узагальнення літератури з проблеми
дослідження; діагностичні – анкетування для визначення рівня комп’ютерної
компетентності; статистичні – методи кількісної та якісної обробки результатів
експерименту для перевірки ефективності отриманих результатів).
Результати та їх обговорення
Процес освіти взагалі, нашого коледжу зокрема, не є винятком. Новоград-Волинський
медичний фаховий коледж уже 3 роки, як впровадив хмарні технології в навчальний процес
та активно користується ними. Згідно з даними сайту nvmk.org.ua з 2014 року і на сьогодні
значно зросла кількість користувачів сайту завдяки створенню «lCloud» (Рис.1).
Основне завдання навчання традиційно полягає у передачі інформації від викладача
до студента. Проте з року в рік об’єми даних, якими потрібно оволодіти студенту ЗВО,
збільшуються. Постає питання: якими засобами та у якій формі цю інформацію подати
студенту?
На прикладі організації навчання Новоград-Волинського медичного фахового
коледжу означимо декілька сучасних інформаційних технологій, що дозволяють в достатній
мірі забезпечити передачу та обмін даними між викладачем та студентами, поєднуючи
текстову, графічну, відео- і звукову інформацію одночасно.
Також проаналізуємо вплив хмарних технологій на розвиток комп'ютерної
компетентності студентів.

Рис.1
Головне завдання дослідження – визначити сутність поняття «хмарна технологія»,
проаналізувати призначення різних елементів «lCloud», до яких мають доступ студенти,
проаналізувати вплив хмарних технологій на розвиток комп'ютерної компетентності студентів
різних курсів. Об’єктом дослідження виступають студенти Новоград-Волинського медичного
фахового коледжу І та IV курсів.
З метою проведення дослідження студенти об’єднались в групи і на кожному етапі
провели певну роботу.
На І етапі збору інформації студенти групи №1 опрацювали поняття «хмарна
технологія» взагалі і призначення елементів «lCloud» зокрема, де визначили, що згідно з
офіційним визначенням Національного інституту стандартів і технологій США (NITS),
хмарні обчислення – це система надання користувачеві повсюдного і зручного мережевого
доступу до загального пулу інформаційних ресурсів, які можуть бути швидко надані та
гнучко налаштовані на його потреби з мінімальними управлінськими зусиллями і
необхідністю взаємодії з провайдером послуг (сервіс-провайдером).
Хмарні технології (cloudcomputing) також визначають як динамічно масштабований
вільний спосіб доступу до зовнішніх обчислювальних інформаційних ресурсів у вигляді
сервісів, що надаються за допомогою мережі Інтернет.
Отже, хмарні технології – це парадигма, що передбачає віддалену обробку та
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зберігання даних. «Хмара» – це сервер або мережа, де зберігаються дані та програми, що
з'єднуються з користувачами через Інтернет. Хмарні технології дозволяють споживачам
використовувати програми без установки і доступу до особистих файлів з будь-якого
комп'ютера, що має доступ до Інтернету. [1]
Зручність і універсальність доступу забезпечується широкою доступністю послуг і
підтримкою різного класу термінальних пристроїв (персональних комп'ютерів, мобільних
телефонів, інтернет-планшетів). Сучасні технології
дозволяють не купувати дороге
програмне забезпечення для установки на комп'ютер, можна розгортати хмарну
інфраструктуру і мати доступ до неї з будь-якого місця, з будь-якого обладнання,
під’єднаного до Інтернету.
Слід зазначити, що доступ до «хмари» можуть мати одночасно тисячі людей, що
мають права доступу. [3]
У електронному освітньому ресурсі коледжу «lCloud» студенти мають доступ до
певних розділів (Рис.2).

Рис.2
Так розділ «Графік відпрацювань» містить зведений графік відпрацювань
академічноїзаборгованості студентами відділень «Лікувальна справа» та «Сестринська справа»
з усіх предметів, що дозволяє студентам планувати свій час на відпрацювання (Рис.3)
Рис.3

Наступні розділи «Мій рейтинг» та «Навчальний рейтинг» відіграють роль стимулу у
навчанні та формують рейтинг студента, що породжує здорову конкуренцію. На даний
рейтинг впливає багато чинників, за умови, що актуальне місце в рейтингу можна отримати
миттєво кожному студенту. На сьогодні в рейтинг коледжу враховуються всі семестрові
оцінки за весь період навчання. Студент може отримати інформацію про свій поточний
рейтинг та місце в рейтинговій таблиці (серед студентів групи та коледжу) на «lCloud»
коледжу. [2] (Рис.5, 6).
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Рис.4,5

Рис.6
Розділ «Розклад занять» – один з різновидів планування у навчальному закладі. З
метою оптимального механізму передачі інформації у цій сфері у нашому закладі
використовується гібридна система, в якій поєднуються Google Календар та власні програмні
засоби для складання розкладу.
Студенти мають можливість переглядати особистий розклад занять та виховних
заходів на день, тиждень, місяць, використовуючи телефон, планшет, ноутбук або
персональний комп’ютер (Рис.7, 8)
Меню «Мої пропуски» надає студенту можливість перегляду переліку пропущених
занять з датами і предметами, а також графічну інформацію про невідпрацьовані пропуски та
пропуски в розрізі днів тижня за весь період навчання (Рис. 9, 10).
Меню «Курс» дозволяє обрати з переліку необхідний предмет та ознайомитись з
матеріалами лекцій, практичних занять (Рис. 11, 12)

101

Рис.8

Рис.7

Рис.9
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Рис.11

Рис.10

Рис.12
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Застосування внутрішньої інформаційно-мережевої системи коледжу дозволяє
здійснити контроль завдяки тестуванню. Процес співпраці прискорює створення блоку
тестового матеріалу з різних тем, тим самим спрощуючи та прискорюючи даний вид робіт за
допомогою розділів «Тестування», «Мої результати тестувань» [3] (Рис. 13)
В меню «Мої результати тестувань» використовується система аналізу відповідей та
узагальнюються їх результати. Студент бачить свої результати з усіх предметів за весь час
навчання (Рис.14)

Рис.13

Рис.14
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Перелік практичних навичок з усіх клінічних предметів, до яких студенти завжди
мають доступ, пропонує меню «Навички» та допомагає швидше і якісніше вивчити потрібні
алгоритми (Рис. 15, 16).

Рис.15

Рис.16

Рис.17

Рис.18

%

%

%
У коледжі створено
корпоративну пошту з метою
обміну інформацією між усіма
учасниками
освітнього
процесу. Після вступу до
коледжу
кожен
студент
автоматично отримує адресу
корпоративної
електронної
пошти (створеної на платформі
GSuiteforEducation)
з
можливістю
переглядати
вкладені файли, відповідати на
запрошення,
відкладати
повідомлення й виконувати
інші дії, не відкриваючи листів
(Рис.17, 18).

Для того, щоб легко і швидко створювати і перевіряти завдання в електронній формі,
використовуємо Google Classroom,
завдання і роботи при цьому автоматично
систематизуються в структуру папок і документів на Google Drive, зрозумілу і викладачам, і
студентам. На сторінці завдань видно, що задав викладач, – студентам досить просто

Рис.19-20

Рис.22
Рис.21
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натиснути на завдання, щоб приступити до його виконання. Інформація про виконані роботи
оновлюється в реальному часі і викладач може оперативно перевірити матеріал, поставити
оцінки і додати свої коментарі (Рис.19, 20).
Великий об’єм інформації студент повинен освоїти самостійно, тому заклад освіти, в
свою чергу, повинен всіляко підтримувати та допомагати у цьому. Найперше – це створення
електронної бібліотеки коледжу на основі додатку «GoogleDrive» (Рис. 21, 22).
За результатами проведеного аналізу дійшли висновку: «lCloud» коледжу відповідає
основних вимогам сучасного студента: інформація доступна 7 днів на тиждень, 24 години на
добу; доступ до інформації мають всі учасники освітнього процесу; власник інформації має
можливість самостійно розміщувати, редагувати; надавати або обмежувати доступ до
власних матеріалів; користувачам, які не є учасникам освітнього процесу коледжу,
інформація не доступна.
«lCloud» коледжу дає можливість студентам працювати з навчальними матеріалами,
завантаженими викладачами: тестовими завданнями, алгоритмами практичних навичок,
рекомендаціями для самостійної роботи, питаннями до екзамену, електронним посібниками,
фотоінструціями, відеоінструкціями, електронним екземплярами посібників і т.д.
На другому етапі дослідження студенти групи №2 склали анкету для аналізу впливу
хмарних технологій на розвиток комп’ютерної грамотності студентів та провели опитування.
Дослідження проводилося на базі Новоград-Волинського медичного фахового коледжу.
Загальна кількість досліджуваних становила 185 студентів І та ІV курсів. За допомогою сервісу
GoogleForms було створено Online-анкету, яка надійшла студентам коледжу на особисту
електронну пошту.
Отже, завдяки сервісу GoogleForms студенти групи №2 швидко та якісно склали анкету,
провели опитування серед студентів І та IV курсів коледжу.
Третій етап дослідження дав можливість групі №3 проаналізувати проведене групою
№2 анкетування. Після заповнення анкети результати дослідження автоматично надходили
досліджувачу. На основі даних сервіс GoogleForms будував діаграми.
Результати анкетування студентів І та IV курсу порівнювалися між собою (табл.1)
№

Запитання анкети

1.

Як давно ви користуєтесь
«хмарними» технологіями?

2.

Як, на вашу думку, для чого
використовують «хмарні»
технології?

3.

4.

Яким способом ви заходите
до «хмари» коледжу?

Як давно ви користуєтесь
електронною поштою?

Варіанти відповіді
a)
менше 1 року
b)
більше 1 року
c)
1-5 років
d)
більше 5 років
a)
для збереження інформації
b)
для проведення тестового
опитування
c)
для особистої переписки
d)
для роботи в off-line
a)
через
офіційний
сайт
коледжу
b)
вписую в рядок адреси
браузера «cloud.nvmk.org.ua»
c)
за
допомогою
Google
шукаю «nvmk.org.ua»
d)
використовую свій варіант
a)
менше 1 року
b)
більше 1 року
c)
1-5 років
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Таблиця 1
Відповіді студентів
I курс,% IV курс,%
73,9
10,9
26,3
13
68,4
2,2
5,3
70,6
73
11,8
16,2
17,6
41,3

2,7
8,1
47,4

6,5

5,3

34,8

42,1

17,4
23,7
31,6
34,2

5,2
17,6
52,9

d)
більше 5 років
10,5
29,5
Як часто ви користуєтесь a)
щоденно
7,9
11,8
електронною
поштою b)
інколи
71,1
76,5
5. закладу при спілкуванні з c)
ніколи
21,1
11,8
викладачами
або
одногрупниками?
a)
з хмари сайту коледжу
47,4
34,8
Яким способом ви заходите
b)
за допомогою телефонного
47,4
60,9
6. до електронної пошти
додатку
закладу?
c)
з браузера в комп'ютері
5,2
4,3
a)
зі стенду в коридорі
коледжу
b)
через телефонний додаток
70,3
88,2
«Google-календар»
У який спосіб ви дізнаєтесь
7.
про власний розклад занять? c)
через кнопку "завдання" в
16,2
хмарі коледжу
d)
через «Google-календар» в
13,5
11,8
браузері
Як часто ви користуєтесь a)
щоденно
3
23,5
8. електронною бібліотекою з b)
інколи
73,3
70,6
сайту коледжу?
c)
ніколи
23,7
5,9
Вкажіть
правильну a)
nvmk.org.ua
81,6
94,1
електронну офіційну адресу b)
cloud.nvmk.org.ua
18,4
5,9
9.
сайту Новоград-Волинського c)
nvmk.com.ua
медичного коледжу
Тобто, студенти групи №3 на основі побудованих сервісом GoogleForms діаграм
зробили висновок, що рівень комп’ютерної компетенції студентів І та IV курсів різний.
Висновки та перспективи подальших досліджень
На підставі отриманих даних встановлено, що студенти IV курсу мають вищий рівень
комп’ютерної грамотності з розділу «Інформаційні технології в суспільстві», ніж студенти І
курсу. Отримані результати можна обґрунтувати тим, що студенти IV курсу довше
користуються «хмарою» коледжу, ніж студенти І курсу.
Тож, у процесі використання хмарних технологій можна досліджувати розвиток
цифрової компетентності не лише студентів, а й викладачів.
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Kazimiera Zdzieblo, Katarzyna Mikłasz
Zakład Pielęgniarstwai Zdrowia Publicznego, Instytut Nauko Zdrowiu, Kolegium Nauk
Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Nauko Zdrowiu, Collegium Medicum, Uniwersytet Jana Kochanowskiegow Kielcach
Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwo Uniwersytet Rzeszowski
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie Szpital Miejski
im. Jana PawłaII
Streszczenie. Chory umierający zazwyczaj sam wybiera sobie osobę, która niejako staje się
powiernikiem jego tajemnic, z którą rozmawia, na którą czeka. To może być członek personelu,
zespołu terapeutycznego: lekarz, pielęgniarka, wolontariusz, kapelan szpitalny. Częsta obecność
tych ludzi przy umierającym sprawia, że ich relacje stają się bliskie, sprzyjają rozmowom i
zwierzeniom. Najczęściej tą osobą jest pielęgniarka, której niejednokrotnie towarzyszą dylematy
etyczne pojawiające się w czasie opieki nad pacjentem, a w tym przypadku pacjentem umierającym.
Cel badań. Celem pracy było poznanie opinii badanych na temat dylematów etycznych
towarzyszących pielęgniarkom w pracy z chorymi.
Materiał i metoda. W niniejszej pracy posłużono się metodą sondażu diagnostycznego,
zastosowano ankietę jako technikę badawczą, a narzędziem realizującym tę technikę był
kwestionariusz ankiety własnego autorstwa. Ankietę skierowano do osób, które opiekują się, lub
kiedykolwiek opiekowały się umierającymi ludźmi.
Wyniki badań. Postawy ludzi umierających, które budzą w pielęgniarkach najtrudniejsze
dylematy etyczne to prośba o skrócenie cierpienia.
Wnioski: Opieka i troska o ludzi umierających ma sens, bo w większości wyzwala uśmiech
na twarzy chorego i swego rodzaju radość, a także budzi w sercach podopiecznych wielką
wdzięczność za wszystko, co dla nich robią.
Postawa ludzi umierających często budzi dylematy etyczne.
Słowa kluczowe: dylematy etyczne, pielęgniarka, chory umierający.
Wstęp. Chory umierający zazwyczaj sam wybiera sobie osobę, która niejako staje się
powiernikiem jego tajemnic, z którą rozmawia, na którą czeka. To może być członek personelu,
zespołu terapeutycznego: lekarz, pielęgniarka, wolontariusz, kapelan szpitalny. Częsta obecność
tych ludzi przy umierającym sprawia, że ich relacje stają się bliskie, sprzyjają rozmowom i
zwierzeniom. Najczęściej tą osobą jest pielęgniarka, której niejednokrotnie towarzyszą dylematy
etyczne pojawiające się w czasie opieki nad pacjentem, a w tym przypadku pacjentem
umierającym.
Wrażliwość opiekunów, troskliwość, wręcz macierzyńska opiekuńczość w połączeniu
jeszcze z zawodowymi kompetencjami, dają chorym oparcie i ulgę [1].
Opieka nad człowiekiem u kresu życia jest niezwykle trudnym i odpowiedzialnym
zadaniem. Aby sprostać mu dobrze, trzeba być człowiekiem dojrzałym, wrażliwym emocjonalnie,
zdolnym do empatii. Jak pisze B. Wójcik: „Bycie z pacjentem nie oznacza jedynie fizycznej
obecności, zaspokajania jego potrzeb, zmniejszania uciążliwych dolegliwości; to przede wszystkim
bycie opiekunem, słuchaczem i obserwatorem.” To nie tyle walka o jego życie, lecz trwanie z nim,
póki żyje, na straży jego godnego umierania [1].
Osoba, która opiekuje się umierającym, musi być człowiekiem o zdrowych zasadach
moralnych i etycznych. Musi pamiętać, że osoba umierająca to nie przedmiot, to żywa istota, która
myśli, odczuwa ból, lęk, która jest od nas zależna, a naszym celem jest ją chronić.
109

K. Szczepaniak zwraca uwagę na trzy funkcje, które powinno się realizować w opiece nad
każdym pacjentem, a tym bardziej tym umierającym:
1.Funkcja wychowawcza – to motywowanie do przestrzegania zaleceń, zachęcanie do
współpracy z zespołem terapeutycznym, kierowanie uwagi chorego na perspektywę życia, które mu
pozostało, bo wtedy zdąży uporządkować swoje sprawy, czy jeszcze dokonać pewnego ważnego
dzieła w swoim życiu.
2.Funkcja opiekuńcza – jej głównym celem jest pomoc umierającemu w zaspokajaniu
potrzeb i rozwiązywaniu indywidualnych problemów, które wynikają z istoty choroby. To
udzielanie wsparcia w łagodzeniu reakcji na stosowane leczenie, umiejętne wyłonienie problemów
pielęgnacyjnych, pomoc choremu.
3.Funkcja terapeutyczna – ma na celu, minimalizowanie bólu fizycznego jak i psychicznego.
Zwalczanie bólu jest jednym z najważniejszych celów opieki paliatywnej. To nie tylko podanie
przez lekarza, czy pielęgniarkę środka farmakologicznego, to może być włączenie ulubionej
muzyki, przywołanie przyjemnych wspomnień, ale też poprawienie poduszki, przewietrzenie
pokoju, lub potrzymanie za rękę[2].
Prawidłowe postępowanie w obliczu śmierci drugiego człowieka wymaga dużego wysiłku,
pewnych predyspozycji psychicznych i fizycznych.
Nie ma wzorca postępowania adekwatnego do bólu fizycznego, duchowego, do ogromu
przeżywanego cierpienia, jakie towarzyszy choremu w ostatnich chwilach życia[3]. Pewne postawy
kreują się dopiero na podstawie wieloletnich doświadczeń pracy z ludźmi u kresu życia. Po prostu
trzeba pomóc choremu godnie żyć aż do śmierci[3].
Etyka w opiece paliatywnej nie różni się od etyki w innych dyscyplinach klinicznych. W
odróżnieniu jednak od innych dziedzin medycyny dotyczy działań – opieki i leczenia cierpiących,
bliskich śmierci pacjentów, którzy są z reguły bardzo osłabieni i bezbronni, a których łatwo
skrzywdzić i urazić godność.
Wychodząc naprzeciw ich dramatycznej sytuacji, by jeszcze bardziej ulżyć im w cierpieniu,
osoby, które opiekują się ludźmi umierającymi powinny kierować się w swym postępowaniu
poszanowaniem praw człowieka oraz pewnymi zasadami, opartymi na etyce i niepodważalnych
wartościach.
Chory umierający nigdy nie przestaje być człowiekiem. Do końca posiada on przynależną
każdemu człowiekowi osobistą godność i wypływające z niej ludzkie prawa strzegące go w
konkretnej sytuacji przed dyktaturą jednostki, jak i demokratycznej większości.
W zależności od źródeł różnie klasyfikuje się i ujmuje prawa człowieka umierającego.
Karta Praw Człowieka Umierającego według A. Barbus:
1. Mam prawo do traktowania mnie jak człowiek aż do śmierci.
2. Mam prawo do zachowania w sobie nadziei, bez względu na zmiany, jakim może ona
podlegać.
3. Mam prawo do wyrażania uczuć i emocji związanych ze zbliżającą się śmiercią, w
właściwy dla siebie sposób.
4. Mam prawo do podejmowania decyzji, szczególnie dotyczących opieki nade mną.
5. Mam prawo oczekiwać ciągłej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, nawet wówczas, gdy
cele lecznicze będą musiały być zastąpione celami pielęgnacyjnymi.
6. Mam prawo umierać w odosobnieniu, ale nie samotnie.
7. Mam prawo uwolnienia od bólu.
8. Mam prawo do rzetelnych odpowiedzi na moje pytania – do prawdy.
9. Mam prawo nie być oszukiwanym.
10. Mam prawo do wspomagania mojej rodziny i wspomagania mnie przez nią w
zaakceptowaniu mojej śmierci.
11. Mam prawo do umierania w spokoju i godności.
12. Mam prawo do moich przeżyć religijnych i duchowych.
13. Mam prawo oczekiwać, że i po mojej śmierci będzie uszanowana godność ciała
ludzkiego.
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14. Mam prawo do opieki nade mną ludzi dobrych, spolegliwych, wrażliwych, z
przygotowaniem zawodowym, którzy zrozumieją moje potrzeby i pomogą stanąć mi twarzą w
twarz ze śmiercią [4].
Wspominając o prawach, nie można zapomnieć o zasadach etycznych.
Znając je łatwiej jest zapewnić człowiekowi godne warunki umierania. J. Łuczak wymienia
cztery podstawowe zasady:
1. Poszanowanie autonomii pacjenta – osobowe respektowanie nieuleczalnie chorego.
2. Podejmowanie działań mających na celu dobro człowieka.
3. Ograniczenie do minimum postępowania mogącego działać na jego szkodę.
4. Sprawiedliwe dzielenie środków przewidzianych na opiekę i leczenie.
Oczywiście należy te zasady rozpatrywać w kategoriach chronienia i respektowania życia nie zabijaj, a także zaakceptowania nieuchronności śmierci jako naturalnego zjawiska [3]
Powyższe prawa człowieka i zasady etyczne są swego rodzaju drogowskazami, które
pomagają w dokonywaniu słusznych pod względem moralnym, wyborów w pracy z ludźmi
umierającymi. Ale często nie sposób zdecydować jak postąpić, ponieważ żadna alternatywa nie jest
dobra i wtedy powstaje dylemat etyczny.
Dylematy etyczne, czyli sytuacje, w których zachodzi konieczność wyboru pomiędzy
dwoma, wydaje się równie niezadowalającymi rozwiązaniami, są o tyle trudne, iż podejmując
działania zgodnie z jedną zasadą naruszamy inną. Zachodzi konieczność wyboru lepszego dobra. W
wielu przypadkach dylematy etyczne powstają, dlatego że pielęgniarka nie jest w stanie uwzględnić
wszystkie prawa pacjenta, czy też zaspokoić jego potrzeb, bo zwyczajnie przekracza to jej
możliwości.
Do najtrudniejszych dylematów etycznych, szczególnie odnoszących się do pracy personelu
medycznego według M. Rybki należą:
❖
Prośba ze strony chorego lub jego rodziny o przyspieszenie śmierci.
❖
Prośba rodziny o odłączenie respiratora i aparatów wspomagających.
❖
Podjęcie decyzji o podejmowaniu reanimacji[5].
Wśród innych równie kontrowersyjnych problemów natury etycznej literatura podaje
kwestie dotyczące:
❖
Odmowy przez umierającego przyjmowania leków, posiłków, wykonywania
zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych.
❖
Mówienia prawdy o niepomyślnym rokowaniu.
❖
Różnych żądań, próśb umierającego przekraczających możliwości czasowe,
fizyczne, psychiczne opiekunów.
❖
Braku chęci uporządkowania swojego życia duchowego, rodzinnego przed śmiercią.
❖
Jak i o czym rozmawiać?[5]
Cel badań. Celem niniejszej pracy było poznanie opinii badanych na temat dylematów
etycznych towarzyszących pielęgniarce w pracy z chorymi umierającymi.
Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie czy postawa i zachowanie osoby umierającej może
być przyczyną dylematu etycznego?
Materiał i metoda. W niniejszej pracy posłużono się metodą sondażu diagnostycznego,
zastosowano ankietę jako technikę badawczą, a narzędziem realizującym tę technikę był
kwestionariusz ankiety własnego autorstwa. Utworzono kwestionariusz ankiety dla osób, które
opiekują się, lub kiedykolwiek opiekowały się umierającymi ludźmi. Ankieta była anonimowa. W
jej skład wchodziły pytania półotwarte – z możliwością wyboru odpowiedzi oraz dopisania tej,
której nie ma w kwestionariuszu. Respondent mógł wybrać więcej niż jedną odpowiedź
Badania przeprowadzono wśród osób, które miały kontakt z ludźmi umierającymi, poprzez
sprawowanie opieki nad nimi. Badaniami objęto pielęgniarki pracujące w opiece paliatywnej
stacjonarnej i domowej. W sumie przebadano 75 osób.
Wyniki badań. Podejmując zagadnienie komunikowania się z człowiekiem umierającym,
zapytano jeszcze respondentów o te postawy ludzi umierających, które budzą w ich sercach
najtrudniejsze dylematy etyczne.
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Spośród pięćdziesięciu ankietowanych, większość z nich (29) odpowiedziało, że jest to
prośba o skrócenie cierpienia. Trochę mniej – 24 respondentów- zwróciło uwagę na brak chęci w
obliczu śmierci pojednania się z Bogiem, z ludźmi. U najmniejszej liczby badanych (3 osób)
dylematy etyczne budzi bycie obdarowywanym za opiekę różnymi podarunkami.

Postawy osoby umierającej, które
budzą w sercach opiekunów
najtrudniejsze dylematy etyczne
PROŚBA O SKRÓCENIE CIERPIENIA
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* odpowiedzi nie sumują się, gdyż respondenci mieli możliwość wyboru kilku odpowiedzi
Ryc. 1. Postawy osoby umierającej, które budzą w sercach opiekunów najtrudniejsze dylematy
etyczne.*
Abypomócchoremu 59% respondentówuznało, żenależyzrobić wszystko , żebyulżyć w
cierpieniu, nawet jęśli jest to kłamstwo

Czy czasem trzeba skłamać, aby
pomóc choremu?
Nie, pacjent ma prawo
znać prawdę trzeba to
tylko łagodnie przedstawić

20%
59%

Nie, zawsze staram się
jakoś uciec żeby nie
skłamać

21%

Tak, trzeba zrobić wszystko
żeby ulzyć w cierpieniu

Ryc. 2. Czy czasem trzeba skłamać, aby pomóc choremu?
Na pytanie dotyczące złamania swoich zasad 76 % badanych przyznało się , że zrobiło tak,
ponieważ , pragnienia chorego są dla nich najważniejsze.
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Czy na prośbę pacjenta
postąpiłaś wbrew swoim
zasadom?
Nie i tego nie zrobię - nie
byłabym dobrą
pielęgniarką

12% 12%

Tak, bo pragnienia
chorego są najważniejsze

76%
Tak, ale tego żałuję

Ryc. 3. Czy na prośbę pacjenta postąpiłaś wbrew swoim zasadom
Dla głębszego wniknięcia w temat dylematów etycznych w pracy pielęgniarki opiekującej
się chorym umierającym poproszono respondentów o podzielenie się refleksją, która szczególnie
nasuwa się patrząc na cierpienie drugiego człowieka.
Refleksje, którymi podzielili się ankietowani dotyczyły własnego końca życia opiekunów,
którzy zastanawiali się m.in. jak będzie wyglądał koniec ich życia?
Czy umrą samotnie? Czy będą cierpieć?
Bardzo wielu respondentów nurtowały myśli związane ze sprawowaną przez nich opieką.
Wyrażane w tym aspekcie refleksje powtarzały się wielokrotnie:
Jak najlepiej i najskuteczniej pomóc osobie umierającej?
Jak najlepiej towarzyszyć?
Czy zrobiłem wszystko, co mogłem? Czy niczego nie przeoczyłem?
Czy nie zraniłam słowem lub gestem Umierającego?
Czy udzielam odpowiedniego wsparcia Umierającemu?
W przeprowadzonych badaniach na uwagę zasługuje fakt postrzegania śmierci nie tylko w
kategorii sytuacji przynoszącej cierpienie, ale wręcz odwrotnie jako dobrego wydarzenia w życiu.
Co prawda tylko trzech respondentów zwróciło na to uwagę, ale są to bardzo piękne refleksje:
Śmierć jest częścią życia, nie musi przerażać.
Śmierć to najważniejsze i najpiękniejsze wydarzenie w życiu, to nie jest koniec, to tylko przejście do
pełni życia.
Wnioski
1. Pielęgniarki opiekujące się chorymi terminalnie często stają wobec konieczności
wyboru pomiędzy własnymi wartościami moralnymi i etycznymi, a tymi które prezentuje
podopieczny, co wynika z całkowicie odmiennej sytuacji życiowej.
2. Postawy ludzi umierających, które budzą w pielęgniarkach najtrudniejsze dylematy
etyczne to prośba o skrócenie cierpienia.
3. Konflikt wartości w relacji opiekun-podopieczny jest niemal nieunikniony. Postawa
ludzi umierających często budzi dylematy etyczne wynikające z odmiennej sytuacji życiowej,
różnic w postrzeganiu siebie i innych oraz ograniczeń spowodowanych chorobą terminalną.
4. Mimo dylematów etycznych towarzyszących pielęgniarce podczas opieki nad
pacjentem w stanie terminalnym troska o ludzi umierających ma sens, bo w większości wyzwala
uśmiech na twarzy chorego i swego rodzaju radość, a także budzi w sercach podopiecznych wielką
wdzięczność za wszystko, co dla nich robi.
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Podsumowanie. Istotne w opiece nad pacjentem umierającym jest obopólne zrozumienie
oraz zadowolenie z wzajemnego kontaktu. Będzie tak między innymi wtedy, gdy osoby umierające
i opiekunowie poczują się nawzajem potrzebni. Ankietowani w badaniach potwierdzili, że ich
opieka, troska o ludzi umierających ma sens, bo w większości wyzwala uśmiech na twarzy chorego
i swego rodzaju radość, a także budzi w sercach podopiecznych wielką wdzięczność za wszystko,
co dla nich robią.
Podsumowując poruszane zagadnienia warto postawić sobie pytanie, które może niejeden
raz pomogłoby w rozwiązaniu dylematów etycznych: Czy zamykając oczy umarłemu, mogę
powiedzieć: postępowałem tak w jego ostatniej drodze, jak chciałbym, aby w moich godzinach
nadchodzącej śmierci, ze mną postępowano? [6].
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УДК 37.01/.09
МЕДСЕСТРИНСЬКА ОСВІТА В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID -19: ОСОБЛИВОСТІ
ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Ліщук Роман, Неділько Роксолана, Рудакова Наталя, Костерева Наталія
ВНКЗ ЛОР: «Львівська медична академія імені Андрія Крупинського»
NURSING EDUCATION UNDER COVID-19 PANDEMIC: FEATURES OF E-LEARNING
IMPLEMENTATION
Lychuk R., Rudakova N.E., Kostereva N.V., Nedilko R.
Andrei Krupynskyi Lviv medical academy
Abstract. 200 years after the birth of Florence Nightingale, the world society is experiencing
a moment indicated by epidemiologists as one of the greatest global health challenges of this
century: an ongoing COVID-19 pandemic. The global spread of coronavirus disease 2019
(COVID-19) is triggering a range of public health responses. E-learning tools are playing a crucial
role during this pandemic but in developing countries like Ukraine, technological,
education/literacy background and socio-economic challenges exist. These challenges might act as
a hindrance to the E-learning process.
Key word: COVID-19 pandemic, Impact, Nursing, Problems/ activities, Students, Teachers
Актуальність проблеми. Через 200 років після народження Флоренс Найтінгейл
світове співтовариство переживає момент, позначений епідеміологами як одна з найбільших
проблем для здоров'я в глобальному масштабі цього століття: пандемія COVID-19 [4].
Пандемія COVID-19 створила найбільший зрив системи освіти в історії, це торкнулося
майже 1,6 мільярда учнів у понад 190 країнах та на всіх континентах. Закриття шкіл та інших
навчальних приміщень вплинуло на 94 % студентське населення у світі - до 99 відсотків у
країнах із низьким та нижчим середнім рівнем доходу[2].
Освіта в Україні, як і в усьому світі, різко змінилась, коли пандемія COVID-19
змусила навчальні заклади різних рівнів по всій країні закритися навесні 2020 року, і більш
ніж п'яти мільйонам учнів та студентів було запропоновано вчитися віддалено.
Інтенсивність і масштаби пандемії COVID-19 змусили викладачів медичних
навчальних закладів переглянути, як навчати сестер/братів медичних, і йти по шляху до
завершення освіти та отримання диплому. В результаті керівники навчальних закладів
медичної освіти всієї планетизробили кроки, щоб забезпечити виконання основних етапів
навчання при збереженні здоров'я і безпеки студентів та викладачів. За словами Бетті
Нельсон, доктора філософії, RN, декана факультету медсестринства та медичних наук
Університету Капели в Міннеаполісі, є реальні завдання для викладачів пропонувати творчі
рішення при зниженні доступності до клінічних установ, але при цьому забезпечувати
ефективну освіту, відповідну професійним стандартам і очікуваним прогнозуванням
результатів навчання. Використання інструментів і методів дистанційного навчання, які
включають віддалені технології є прекрасна можливість швидкої та безпечної відповіді [6].
Однак, в цей момент швидкого реагування і внесення суттєвих змін до стратегій
навчання, реакція студентів та їх батьків, викладачів та суспільства щодо сприйняття
екстрених змін до медичної освіти, зокрема сестринської, вплив на навчальний досвід,
соціально-емоційний розвиток і благополуччя під час закриття шкіл навесні 2020 року став
питанням для подальшого дослідження науковців сестринської справи всієї планети [1].
Мета дослідження. Метою цього дослідження була оцінка впливу дистанційного
навчання під час епідемії COVID-19 на студентів медичних навчальних закладів України.
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Матеріали та методи. Описове перехресне суцільне опитування з використанням
додатку GoogleForms було проведено з травня по червень 2020 року. Всього в опитуванні
прийняли участь 580 студентів з наступних навчальних закладів: ВНКЗ ЛОР «Львівська
медична академія імені АндреяКрупинського», Івано-Франківській медичний університет,
ПВНЗ "Медико-ПриродничийУніверситет", Кам’янський медичний коледж, Чернівецький
медичний фаховий коледж, медичний коледж при ІФНМУ, Самбірський Медичний
коледж,Київський Міський Медичний Коледж. Опитувальник включав 21 питання, на які
студенти відповідали анонімно в додатку Google через Viber, Telegram, WhatsApp канали.
Статистична похибка не перевищує 10% з імовірністю 0,9545.
Результати та їх обговорення. Аналіз результатів опитування показав, що група
респондентів складалась переважно із студентів 3 курсу – 43,1%, студенти 2 курсу - 29%,
студенти 1 курсу – 16,9%, проживаючих під час карантину в містах – 50,9 % , в селах –
40,3%, селищах міського типу – 6,4% та обласних та районних центрах – 2,4%. Більшість
опитуваних вчились віддалено сестринської, акушерсько-фельдшерської, стоматологічної
справита лабораторної діагностики.Хоча освітня логістика керівників навчальних закладів
освіти працювала відносно добре з точки зору студентів, дистанційне навчання все ж не
привело до «великого навчання» під часзакриття ВНЗ через COVID-19 навесні 2020 року [5].
Це було особливо складно для студентів у віддалених гірських районах та селищах, які
стикалися з великою кількістю перешкод під час навчання, зокрема відсутність інтернету та
поганий зв'язок під час on-line сесії. Тож більш ніж 49% студентів проживали під час
карантину за місцем прописки, тобто там де вони жили до моменту навчання у медичному
закладі.
На питання «На скільки забезпечується та реалізується Ваше право на освіту в
навчальному закладі під час карантину?» 53,8 % респондентів відповіли – на «5 балів» право на освіту реалізоване в повному обсязі, 27,2 % респондентів відповіли «часткове
забезпечене та реалізоване» та приблизно 5 % дали незадовільну оцінку в реалізації та
забезпеченні освітнього процесу.
Аналіз відповіді на питання, стосовно виду організації дистанційного навчання 46,7 %
респондентів відповіли, що працюють з допомогою соціальних мереж та месенджерів.
Найбільш розповсюдженими у використанні додатками були Viber та Telegram. Тільки 14,8%
респондентів відповіли, що навчальний заклад використовує освітню платформу, переважно
GoogleClassroom; використання платформи Moodle зазначили тільки 26,2 % респондентів.
Негативною тенденцією було відсутність організації дистанційного навчання та надсилання
завдань на поштову скриньку, зазначили 16,9 % студентів.
Переважна більшість викладачів обиралиon-line спілкування в Zoom - 55,3%
відповідей та YouTube – 10,5%.
Найприйнятнішим видом отримання знань буловідео-посилання на навчальний
матеріал в Internet та on-line заняття з використанням презентації. Негативно
оцінювалисьтакі методи роботи, як: самостійне опрацювання матеріалу за допомогою
посібника, вирішування тестів, написання конспектів.
Загалом 54,7% респондентів оцінюють якість проведення дистанційних лекційних та
практичних занять викладачами у медичному навчальному закладі як «відмінно»; більш
ніж 17 % респондентів дали оцінку «нижче середнього» та «незадовільно».
Більш як 50% респондентів за період дистанційного навчання проходили поточний та
підсумковий контроль знань з клінічних та гуманітарних дисциплін. Викладачі надавали
перевагу тестовому програмному контролю та стандартних письмових та тестових робіт в
Word, надісланих попередньо.
З аналізу відповідей, щодо об’єктивностіоцінювання під час сесії 47,8 % респондентів
відмітили як «справедливо», 36,6 % - відповіли « трохи занижена», більш ніж 15% відповіли,
що оцінка була «значно занижена та несправедлива».
Висновки та перспективи подальших досліджень.КоронавірусCOVID-19 порушив
як спосіб життя медичних шкіл зокрема, так і всього світового співтовариства загалом.
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Студентів-медиків вивели з класів, закладів охорони здоров’я таклінік, щоб знизити ризик
поширення вірусу, зберегти обмежені ресурси і захистити студентів та інших людей [7].
Інструменти електронного навчання відіграють вирішальну роль під час цієї пандемії,
вони спрямовані допомогти викладачам, школам та університетам полегшити навчання
студентів у періоди закриття університетів та шкіл. Окрім цього, більшість із цих систем є
безкоштовними, що може допомогти забезпечити постійний освітній процес у період
пандемії коронавірусу COVID-19. Успіх будь-якої інформаційної системи залежить від того,
чи користувач володіє навичками інформаційної грамотності.Отже, в контексті електронного
навчання під час поширення пандемії та прийняття системи електронного навчання повинно
бути врахованим[3].Доведено, що студенти та викладачі стикаються з проблемами при
навчанні та викладаннівіддалено від університетів, тобто вдома.
Отже, виходячи із вище викладеного, можна зробити висновок, що до пандемії
коронавірусуCOVID-19, в системі освіти українських медичних закладів, навчання за
допомогою інтернет ресурсів не було пріоритетною формою навчання. Саме тому більшість
викладачів не мали, або мали частково досвід роботи у такій формі викладання. Це
переважно пов’язано із розвитком технологічної та інноваційної освіти у нашій державі.
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ВПРОВАДЖЕННЯ СКРАЙБІНГ-ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКЛАДАННІ КЛІНІЧНИХ
ДИСЦИПЛІН
Луценко Н.М., Калініченко О.І.
КЗОЗ «Куп’янський медичний фаховий коледж ім. Марії Шкарлетової»
Харківської обласної ради
IMPLANTATION OF SCRIBBING TECHNOLOGIES IN THE TEACHING OF
CLINICAL DISCIPLINES
Lutsenko N.M., Kalinichenko O.I.
PHCE "Kupiansk Medical Professional College named after Maria Shkarletova »
Kharkiv Regional Council
Abstract. When teaching clinical disciplines at the Medical College, the expediency of
introducing scribing technologies performing creative tasks at practical classes, in combination
with other methods of interactive learning (mini-lectures, business and role-playing games,
brainstorming, etc.) Was shown as a means of generalizing the studied, as a reflection at the lesson
doing an independent work. The introduction of scribing presentations allows to pay special
attention to problematic difficult situations, providing practical advice, white summarizing during
presentations, round tables, performing student research.
Key words: scribing, students, active teaching methods.
Актуальність проблеми. Сьогодення вимагає змін, руху вперед, побудови нових
моделей навчання. Змінюється підхід до організації освітнього процесу, відбувається
інтеграція теоретичної і практичної підготовки під час навчання, широко впроваджується
індивідуальна освітня траєкторія, елементи дистанційного, онлайн-навчання тощо.
Якість освітньої діяльності здобувачів освіти – основний пріоритет, який базується на
професійних традиціях і спрямований на здобуття результатів в освітній, практичній та
громадській діяльності, що відповідає стандартам фахової передвищої освіти.
Сучасна освіта вимагає нових освітніх технологій, форм, інновацій, здатних
забезпечити високу якість підготовки фахівців. Онлайн-освіта набирає обертів, стає
популярною соціальна освіта, новий спосіб навчання – адаптивне навчання. Змішана освіта
включає і традиційну, і дистанційну, і електронну модель навчання. Викладачам слід
розвивати цифрову, проектувальну, інформаційну, медійну компетентність. Створення
електронних кейсів для студентів, де освітня інформація буде надана відповідно до вимог
дидактики, сучасної педагогіки, впорядкована відповідно до освітніх програм, - це вимога
часу.
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Мета дослідження. З’ясувати, які види скрайбінг-технологій доцільно впроваджувати
при викладанні клінічних дисциплін у медичному коледжі.
Результати та їх обговорення.
Нові завдання поставлені у матеріалах МОН, МОЗ України, вимагають пошуку
шляхів вдосконалення педагогічної діяльності у процесі професійного становлення
студентської молоді у навчальному закладі фахової передвищої освіти.
Ринок праці диктує необхідність перегляду традиційних підходів у системі освіти.
Освіта має бути мобільною, швидко реагувати на будь-які зміни в житті суспільства та
потреби сьогодення. Професія медичного працівника потребує постійного вдосконалення,
оскільки сучасна медична наука надзвичайно динамічно змінюється, застосовуються нові
методи та впроваджуються сучасні технології.
В умовах реформування медичної допомоги до випускників медичних фахових
коледжів висуваються підвищені вимоги, а саме: самостійність, вміння швидко приймати
рішення, творчо підходити до розв`язування професійних завдань. Саме тому навчання у
закладах фахової передвищої освіти повинно бути методично обґрунтованим та досконало
продуманим. Якісний, інформаційно наповнений і методичнограмотний зміст навчальної
дисципліни – це запорука успішного навчання кожного студента. Це сприяє постійному
вдосконаленню, розвитку креативності і педагогічної майстерності викладачів.
Сучасні засоби невербальної передачі знань як важливий елемент сучасного
молодіжного спілкування, стають більш ефективним засобом навчання, ніж традиційні
підручники. Головна ефективність скрайбінгу як інтерактивної технології навчання, полягає
в тому, що він спрощує і прискорює процес пізнання, оскільки ділиться на фрагменти. Він
висловлює думки та ідеї наочно. Важливою функцією скрайбінгу як освітнього інструменту
є його здатність мотивувати студентів [3].
Термін «скрайбінг» походить від англ. scribe — «розмічати». Ця техніка винайдена
британським художником Ендрю Парком для британської організації наукових знань.
Застосування «скрайбінг» передбачає простий і доступний виклад складного змісту
матеріалу, використовуючи процеси наочної візуалізації. При цьому, наочність відбувається
прямо під час передачі інформації. Зважаючи на це, відбувається одночасне візуальне і
слухове сприйняття, що сприяє кращому розумінню та якісному запам’ятовуванню
ключових моментів, всієї отриманої інформації. Скрайбінг-технології передбачають активну
взаємодію і залучення багатьох учасників у пізнавальний процес. Виділяють багато різних
скрайбінг-технологій: мальований, аплікаційний, комп’ютерний тощо. Але всі ці техніки
передбачають застосування різних способів ілюстрування, наочності, пояснення малюнками,
схемами, звуковим супроводом. Можна також виділити декілька найпоширеніших видів
відеоскрайбінгу – мальований скрайбінг, аплікаційний скрайбінг та онлайнскрайбінг.
Скрайбінг-технології є універсальним засобом, який передбачає вміння викладача
володіти інформаційними технологіями і засобами навчання, сучасними технологіями
обробки матеріалів, вмінням відображати своє мовлення в малюнках, презентувати свої
творчі проекти, творчо мислити, чітко і лаконічно викладати основні положення теми чи
доповіді. Для впровадження скрайбінг-технологій викладач потребує певної підготовки, мати
навички роботи зі спеціальними комп’ютерними програмами, вміти асоціативно мислити,
розуміти, як швидко і якісно донести матеріал до студентів.
Визначення виду скрайбінгу залежить від дидактичної мети, завдань, технічного
забезпечення та рівня підготовленості доповідача до розроблення скрайбінг-презентацій.
Створення скрайбінг-презентації передбачає завчасне складання плану презентації,
проведення аналізу основних ідей та візуальних образів презентації, різні форми і методи
візуалізації матеріалу, таймінг (визначення часу для висвітлення основних положень).
Найбільш поширеним є поділ скрайбінг-презентацій на такі види: ручний та
комп’ютерний, який в свою чергу поділяється на скрайбінг-фасилітацію, аплікаційний,
магнітний, фланелеграфний, а комп’ютерний поділяється на відео-скрайбінг, мальований та
онлайн-скрайбінг. Основними перевагами скрайбінг-презентацій є оригінальність,
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можливість багаторазового використання, можливість спілкування з учнями протягом
перегляду, ефект паралельного проходження, мінімальна кількість витрат, універсальність
візуалізації, ефективність, стислість і образність та ін. використання скрайбінг-презентацій
дає змогу мотивувати та стимулювати навчально-пізнавальну діяльність учнів, активізувати
увагу на базових поняттях, візуалізувати навчальний матеріал у зручну для сприймання та
засвоєння форму, що сприяє підвищенню ефективності освітнього процесу загалом [1].
Скрайбінг – технології передбачають різні способи візуалізації і наочності, при яких
застосовують такі інструменти, як фліп-чарти, проектори, екрани, шпалерні стрічки, клейові
олівці, кольорові маркери тощо.
Мальований скрайбінг є класичним видом скрайбінгу, який передбачає зображення
малюнків, схем, діаграм, ключових слів одночасно з їх звуковою інтерпретацією.
Аплікаційний та магнітний скрайбінг передбачає кріплення готових зображень
(фрагменти, відповіді тощо) за допомогою клейових олівців чи магнітів на ватман чи фліпчарт.
До видів комп’ютерного скрайбінгу відносять відео-скрайбінг, мальований, онлайнскрайбінг.
Для роботи з комп’ютерними скрайбінг-технологіями рекомендують користуватися
такими сервісами: GoAnimate, PowToon, Wideo, Moovly, VideoScribe та інші [2].
Скрайбінг-презентація – це сучасний вид презентації, який дозволяє наочно
продемонструвати окремі вимоги, положення, використовуючи малюнки, схеми, графіки,
діаграми, які в кінцевому результаті дають можливість отримати цілісну інформацію, яка
безперечно краще сприймається студентами.
Але ж якщо раз методично грамотно оформити скрайбінг-презентацію, то її можна
використовувати як готову заготовку для створення інших подібних презентацій.
Переваги скрайбінгу в навчанні: візуалізація допомагає студентам організувати та
аналізувати отриману інформацію; за допомогою візуальних образів студенти з легкістю
інтегрують нові знання; візуалізація розвиває критичне мислення та є універсальною та
доступною всій аудиторії. Слід також зазначити, що вербальна та візуальна інформація
допомагає відновлювати в пам’яті отриману інформацію, оскільки презентація скрайбінгу
складається із простих образів, символів та предметів, які легко запам’ятовуються.
Скрайбінг-презентація – більш поширений метод, використовується під час доповіді,
супроводжує мовлення викладача за допомогою різних схем, малюнків, графіків.
Відеоскрайбінг – це динамічний вид скрайбінгу, в основі якого схеми та ілюстрації
використовуються у відеоряді [2].
Серед переваг впровадження скрайбінг-технологій - активне залучення студентів,
можливість висловлювати власні думки, враховуючи тези інших учасників, це сприяє
розвитку творчого мислення,
При викладанні клінічних дисциплін у медичному коледжі технологію «скрайбінг»
доцільно використовувати для пояснення нового матеріалу, для перевірки засвоєння
матеріалу, як засіб узагальнення вивченого, як домашнє завдання, як «мозковий штурм», в
якості рефлексії на занятті, при самостійній роботі, можна створити звіт за результатами
роботи над проектом. Скрайбінг технології доцільно використовувати у ході презентацій,
круглих столів, нарад, при виконанні студентських науково-дослідних робіт.
Впровадження скрайбінг-технологій при викладанні клінічних дисциплін показало,
що такі методи більше застосовуються при виконанні науково-дослідних студентських робіт,
виконанні творчих завдань на практичних заняттях, при поєднанні з іншими методами
інтерактивного навчання (міні-лекції, ділові та рольові ігри, мозкові атаки тощо.).
Впровадження скрайбінг-презентацій дозволяє приділити особливу увагу проблемним
важким ситуаціям, наданні практичних порад, подавати матеріал щодо завершального етапу
заняття., підбиття підсумків.
При застосуванні скрайбінг-технологій кожен охочий може висловлювати свою
думку, рефлектувати, працювати індивідуально, в парах, групах чи командах. Слід
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зазначити, що при застосуванні скрайбінг-технологій створюється певна атмосфера
взаємопідтримки, яка сприяє створенню комфортних умов навчання.
При викладанні клінічних дисциплін у медичному коледжі зручно користуватися
методикою скрайбінг-фасилітації. Така методика передбачає, що виступ доповідача
ілюструється «на льоту» малюнками маркером чи фломастером на фліп-чарті чи ватмані.
При цьому, виходить ніби «ефект паралельного слідування», коли студенти і чують і бачать
приблизно одне і те ж.
Для того, щоб впроваджувати скрайбінг-технології при викладанні клінічних
дисциплін, сучасному викладачу слід активізувати використання комп’ютерних технологій,
постійно підвищувати власний рівень майстерності.
Завдяки інформаційно-освітнім технологіям і системам комунікації (через електронну
пошту, месенджери, відеоконференції (ZOOM, Google Meet, Skype та ін.), форуми, чати
тощо.) скрайбінг-технології можна використовувати при різних формах дистанційного і
змішаного навчання.
Таким чином, впровадження скрайбінг-технологій на теоретичних і практичних
заняттях з клінічних дисциплін у медичному коледжі сприяє підвищенню мотивації та
стимулює навчально-пізнавальну діяльність студентів, дозволяє покращити візуалізацію
навчального матеріалу та акцентувати увагу на окремих головних тезах заняття, сприяє
залученню всіх учасників до обговорення проблемної ситуації, розвиває комунікативні
навички.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Впровадження інноваційних
методів навчання сприяє підвищенню рівня професійної підготовки майбутніх фахівців,
зростанню їх конкурентоспроможності на ринку праці, сприяє формуванню інформаційнокомунікативних компетентностей, залученню студентів до науково-дослідницької роботи. В
подальшому плануємо провести аналіз ефективності навчальних занять різних типів із
застосуванням різних методик скрайбінг-технологій.
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ВИХОДЖУВАННЯ НЕМОВЛЯТ ПОЧИНАЮЧИ З ПОЛОГОВОГО ЗАЛУ ДО
ВІДДІЛЕННЯ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ НОВОНАРОДЖЕНИХ ЗА УЧАСТЮ
МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА УЧАСТЬ БАТЬКІВ
Мандрик А.В.
Житомирський медичний інститут ЖОР
NURSING INFANTS STARTING FROM THE DELIVERY ROOM TO THE NEONATAL
INTENSIVE CARE UNIT WITH THE PARTICIPATION OF THE NURSE AND ITS
INFLUENCE ON THE PARTICIPATION OF PARENTS
Mandrik A.V.
Zhytomyr Medical Institute ZhRC
Abstract. The components of the activities of nurses at the stages of nursing newborns from
the delivery room to the neonatal intensive care unit were studied. The degree of influence of nurses
of intensive care units on the participation of parents in the care of newborns has been established.
Keywords: nurses, nursing newborns, neonatal intensive care, family-oriented care of
newborns.
Актуальність проблеми. 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 анатомофізіологічних особливостей їх розвитку, принципів гуманістичного неонатального догляду,
сучасних підходів до реанімації та інтенсивної терапії, ці показники мають чітку тенденцію
до зниження.
Відповідно до рекомендацій ВООЗ (2002), при виходжуванні новонароджених дітей
необхідно реалізувати наступні основні принципи: догляд без необґрунтованих втручань;
контакт шкіра до шкіри; грудне вигодовування на вимогу і спільне перебування дитини і
матері; участь обох батьків у догляді за дитиною, її спілкування з батьками; профілактика
дискомфорту і болю у новонародженого; догляд за недоношеними та хворими дітьми без
обмеження їх рухів; мінімальна тривалість перебування в пологовому будинку,
консультування батьків при виписці [4].
Дослідження в галузі перинатальної психології і педагогіки раннього дитинства
підтверджують важливу роль психоемоційних контактів в діаді мати-дитина в забезпеченні
повноцінного психічного розвитку дитини; психологи і фізіологи вказують на значення
ранніх сенсорних і психоемоційних подразників в генезі особливостей подальшого
становлення психіки, підкреслюють підвищену вразливість дитини і негативну роль
психофізичного дискомфорту з перших хвилин життя.
Сумісне перебування - це спільне перебування матері та її дитини в одній кімнаті
протягом 24 год на добу з моменту народження до моменту виписки зі стаціонару і включає
в себе наступні етапи: контакт “шкіра-до-шкіри” в пологовій залі;транспортування дитини
без порушення контакту з матір'ю; виключно грудне вигодовування на вимогу дитини;
догляд матері за своєю дитиною із залученням членів родини; лише обґрунтовані втручання
з боку медичного персоналу; усі призначення та маніпуляції (вакцинація, скринінгові
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обстеження на ФКУ, гіпотиреоз, тощо) виконуються в палаті спільного перебування в
присутності матері та за умови її інформованої згоди [124].
Виходжування недоношених і глибоконедоношених немовлят неможливо уявити собі
без організації правильного лікувально-охоронного режиму, який є запорукою успішного
лікування в будь-якому медичному закладі, будь то пологовий будинок або ВРІТН.
Незалежно від стану пацієнта необхідно дотримуватися кількох простих правил, які
дозволяють зберегти стабільний стан хворої дитини. Медичний персонал повинен зробити
все, щоб забезпечити комфортний нервово-психічний стан дитини і мінімізувати інвазивні
процедури. Головна особливість виходжування недоношених дітей - необхідність підтримки
оптимального температурного режиму [1].
Догляд за новонародженими повинен забезпечуватися достатньою кількістю
персоналу ВРІТН. В ідеалі 1 медсестра повинна обслуговувати 1-2 новонароджених. При
зростанні навантаження на медичну сестру різко збільшується частота інфекцій.
Епідеміологічне спостереження - один з найголовніших елементів епідеміологічного
нагляду. Для підвищення якості сестринських послуг важливі стандартизація маніпуляцій і
процедур, особливі професійні знання і навички. Медичні сестри знаходяться поряд з
новонародженим постійно і питання прийняття рішень стосуються їх також. Часто
відношення медичних сестер з батьками складаються краще, ніж у лікарів. Вони можуть
передати лікарю інформацію, яку, можливо, батьки і не повідомили б йому з різних причин
[5].
Неонатологія – це командна праця лікарів, медсестер і батьків, праця постійна і
обов’язкова. Батьків - частину цієї команди – необхідно залучити до процесу з самого
початку. Вони повинні проводити з дитиною якомога більше часу.
Мета дослідження: вивчення складових діяльності медичних сестер на етапах
виходжування новонароджених від пологового залу до відділення інтенсивної терапії
новонароджених. Встановити ступінь впливу медичних сестер відділень інтенсивної терапії
на участь батьків у виходжуванні новонароджених.
Матеріали та методи:
Дослідження проводили на базі Житомирського перинатального центру. Для
проведення аналізу задоволеності батьків діяльністю проведених заходів відділення
реанімації та інтенсивної терапії новонароджених перинатального центру було проведено
опитування згідно розробленої анкети ( 15 запитань). В анкетуванні брали участь 50 матерів,
діти яких перебувають у ВРІТН.
Проведене анкетування 20 медичних сестер ВРІТ за розробленою анкетою (12
питань). Середній вік опитаних 33,6 ±0,6 років.
Результати та їх обговорення.
Серед опитаних 75% перебувають в стаціонарі разом з дитиною. 82% використовують
режим грудного вигодовування «за вимогою». Більшість респондентів (80%) вказували на
добре ставлення, ввічливість та уважність медичних сестер під час спільного перебування;
18% - на задовільне, 2% матерів вважають, що до них ставилися неввічливо. 95%
респондентів задоволені наданою медичною допомогою. 5% утрималися від відповіді. На
питання «Як Ви відчуваєте себе в даний момент, перебуваючи разом з дитиною у відділенні
реанімації?» 80% виразили впевненість, надію в успішному результаті і одужанні малюка,
18% - розгубленість, пригніченість, страх кожного нового дня; 2% утрималися від відповіді.
92% опитаних відповіли, що медичні сестри навчали їх прийомам догляду за хворою
дитиною. 70% респондентів вважають правильним активне включення матері в комплекс
початкової реабілітації для створення особливого контакту в діаді «мати-дитина».
Відповіді на питання про роль, яку медсестри відводять собі в виходжуванні
недоношених дітей, розподілилися так: головну - 70% (практично всі маніпуляції і
призначення виконуємо самі); нарівні з лікарем (робимо спільну справу) - 30%. 55%
медсестер вважають, що ускладнення, що виникають у дітей в процесі лікування в ОРІТН, в
якійсь мірі є наслідком недостатнього професіоналізму колег.
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75% опитаних медичних сестер ВРІТ вважають доцільною участь батьків на етапах
виходжування новонароджених. Сімейно-орієнтоване виходжування новонароджених:
сприяє підвищенню навантаження на медичний персонал у зв'язку з навчанням батьків і
контролем (70%), підвищує задоволеність батьків (80%), не вимагає додаткових
матеріальних витрат (90%), не впливає на процес лікування (30%) опитаних.
Сімейний комплексний підхід:
1. Розширення принципів сімейно орієнтованої допомоги новонародженим.
2. Батьки - справжні партнери в наданні допомоги їх дітям у ВРІТН.
3. Батьки і співробітники ВРІТН працюють разом.
4. Батьки беруть активну участь у всіх аспектах догляду за новонародженим годують, змінюють памперси, купають, дають препарати через рот, відстежують динаміку
зростання і ваги, спостерігають, прогрес і т. д.
5. Батьки є особами, що приймають рішення.
6. Батьки, беруть участь у спільних обходах, допомагають зрозуміти дитину і
прийняти рішення по догляду за нею, також допомагають зміцнити відносини з
сестринською бригадою.
Висновки та перспективи подальших досліджень.
Основним заходом зниження захворюваності та смертності, поліпшення в
подальшому якості життя недоношених дітей є вдосконалення методів виходжування їх
медичними сестрами. Актуальним є планування і реалізація на практиці системи
виходжування, яка передбачає більш широке залучення батьків до надання допомоги своїм
новонародженим. В основному батьки, як і раніше, виконують допоміжні функції при
виходжуванні новонародженого в умовах відділення інтенсивної терапії новонароджених
ВРІТН.
Розроблено практичні рекомендації для медичних сестер відділень інтенсивної терапії
новоронароджених. Визначено роль батьків у виходжуванні новонароджених і розроблено
для них практичні рекомендації.
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ФАКТОРИ ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
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FACTORS OF NURSE'S PROFESSIONAL AND PERSONAL COMPETENCE
SIGNIFICANT FOR PREVENTION OF HYPERTENSION
Mararash H.H.
Higher State Educational Establishment of Ukraine
«BukovinianStateMedicalUniversity»,Chernivtsti
Abstract. The processes of reforming the medical sphere in Ukraine require from medical
staff to be on the key resource positions of these transformations. Accordingly, nurses are entrusted
with more and more important professional tasks, among which a special place is occupied by
preventive activities. Today, the tasks of the nurse in the field of disease prevention have become
significantly more complicated, which requires the expansion and consolidation of her professional
competence including professional and personal aspects. This is especially important for the
prevention of diseases having the risk of premature death. According to WHO experts, one of the
first places in a number of these diseases belongs to arterial hypertension (AH).This is a serious
and dangerous disease due to the risks of severe complications. A review of the scientific literature
determined a lack of research that would focus on the selection of factors relevant to the prevention
of hypertension factors of professional and personal competence (PPC) of the nurse. Awareness
and understanding of these factors will help improve the training of specialists in the field
"Nursing" and improve the skills of nurses of a therapeutic profile.
Key words: professional competence of a nurse, preventive activity of a nurse, prevention of
arterial hypertension, Personal characteristics.
Актуальність проблеми. Артеріальна гіпертензія справедливо розцінюється
фахівцями у галузі медицини та фізіології як серйозний і небезпечний через ризики важких
ускладнень хворобливий стан. Як зазначається на офіційному сайті ВООЗ, 1,13 мільярда
людей у всьому світі мають гіпертонічну хворобу, більшість (дві третини) проживають у
країнах з низьким та середнім рівнем доходу.Менше, ніж у 1-ї з 5-ти осіб з гіпертонічною
хворобою, проблема контролюється.Гіпертонія є головною причиною передчасної смерті у
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всьому світі. Відповідно, однією з глобальних цілей щодо неінфекційних захворювань ВООЗ
визначає зменшення поширеності гіпертонії на 25% до 2025 року [15].
Клінічні профілактичні послуги, зокрема такі як рутинний скринінг захворювань,
просвітницька робота з населенням, є ключовими для зменшення смертності, втрати
працездатності та покращення здоров'я нації. Збільшення кількості людей, які користуються
перевагами та мають доступ до клінічних профілактичних послуг продовжує залишатися
головним завданням охорони здоров'я. Важливу роль у цьому процесі відіграє первинна
ланка медичної допомоги – медичні сестри у команді з сімейними лікарями. І значення
роботи медичної сестри тут важко переоцінити.
Уже досить давно вчені, наприклад А.В.Bengtson та Е.Drevenhorn[2], пишуть про те,
що програми догляду при гіпертонічній хворобі повинні розроблятися з урахуванням
цілісного та психосоціального підходу медичних сестер та їх навичок. Узагальнивши дані
наукової літератури більше, ніж за 30 років, автори відзначили, що активна участь медичної
сестри у команді медичних працівників, які зосереджені довкола надання допомоги хворим
на гіпертонію, сприяє зниженню у них АТ як результату зміненого способу життя, більш
правильного прийому ліків та частіших повторних обстежень.
D.Bayrak і N.Tosunзазначають, що попередити такі важкі захворювання, як серцевий
напад та інсульт, можна буде регулярним навчанням правильному ставленню до змін
способу життя, які медичні сестри повинні надавати пацієнтам з гіпертонічною хворобою.
Ch.R.D.Himmelfarb, Y.Commodore-Mensah і M.N.Hill[1] звертають увагу на те, що за
останні 50 років задачі медичної сестри у напрямку профілактики АГ відчутно ускладнилися.
Якщо раніше все починалося з вимірювання та моніторингу АТі навчання пацієнтів, то
сьогодні це і виявлення, направлення та спостереження; і діагностика та управління ліками;
навчання пацієнтів, консультування та підвищення кваліфікації; координація догляду;
управління клінікою чи офісом; управління охороною здоров'я населення; і вимірювання
ефективності та підвищення якості медичної допомоги. До цього автори ще додають
проведення медичними сестрами клінічних та соціальних досліджень з метою розробки
культурно чутливих заходів для вирішення проблем, пов’язаних з АГ[6]. Розв’язання таких
комплексних задач потребує розширення і поглиблення професійної компетентності
медичної сестри, зокрема її професійно-особистісних аспектів.
При тому, що існує немало досліджень, присвячених розробці медсестринських
стратегій сприяння контролю АТ у пацієнтів [6], [8], існує багато варіантів моделювання
професійних компетенцій у їх загальній структурі [12] або компетентностей для медсестер у
певній сфері, наприклад у професійній реабілітації [14]чи превенції інфекційних хвороб [7],
все ще бракує досліджень, які зосереджені на виділенні релевантних для профілактики АГ
факторів професійно-особистісної компетентності (ПОК) медичної сестри.
Мета дослідження:виділення факторів професійно-особистісної компетентності
медичної сестри, релевантних для здійснення завдань профілактики артеріальної гіпертензії.
Узагальнені результати пропонованої наукової роботи, на нашу думку, сприятимуть
удосконаленню підготовки фахівців зі спеціальності «Медсестринство» та підвищення
кваліфікації медсестер терапевтичного профілю.
Матеріали та методи:Дослідження проводилося на вибірці 23 медичних сестер
терапевтичного відділення, які працюють у команді з лікарями у КНП «Міська поліклініка
№ 1» м. Чернівці, Україна, та беруть участь в організації і проведенні занять із пацієнтами
щодо профілактики АГ. Дослідження проводилося за всіма етичними правилами, зокрема, з
дотриманням принципів добровільності, конфіденційності, дослідницької доброчесності.
Комунікативний компонент ПОК медичних сестер вивчали за допомогою тесту
«Комунікабельність» за В.Ф.Ряховським, тесту «Діагностика рівня розвитку комунікативної
культури» за С.В.Знаменською і методики «Діагностика емоційних бар'єрів в
міжособистісному спілкуванні» за В.В.Бойко; особистісно-поведінковий компонент
досліджували, використовуючи методику В.В.Бойко «Діагностика рівня емпатійних
здібностей» та Шкали активності й оптимізму (AOS) Шуллєра і Комуніані в адаптації
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Н.Водоп’янової і М.Штейна; мотиваційний компонент – за допомогою методики «Мотивація
вибору медичної професії» у модифікації А.А.Василькової і опитувальника «Ставлення до
себе як до професіонала» А.С.Борисюк. Зазаначені методики є валідними й надійними
психодіагностичними інструментами, які дозволяють комплексно й, разом з тим, у стислі
часові терміни здійснювати оцінку сформованості різних елементів вибраних для
дослідження компонентів професійно-особистісної компетентності медичних сестер. Для
вивчення того, як медсестри орієнтуються в питаннях профілактики АГ, була розроблена
авторська анкета комбінованого типу. Отримані дані були опрацьовані за допомогою пакету
STATISTICA 12.6, зокрема коефіцієнту рангової кореляції rs за Спірменом.
Результати та їх обговорення. Теоретичний аналіз зарубіжної наукової літератури
дав змогу прослідкувати найважливіші тенденції в трактуванні сутності професійної
компетентності медичної сестри. Так L.Valizadehetal [13] визначають професійну
компетентність медичної сестри як багатовимірну концепцію, що поєднує в собі фізичний,
розумовий, психологічний і соціальний аспекти. Автори уточнюють, що це складне,
відносне, залежне від контексту та змінне поняття, що передбачає поєднання знань, умінь і
позицій, а також логічних, наукових і поведінкових особливостей людини, на основі яких
можна виконувати свої обов’язки професійно, незалежно, стандартним способом і мати
відповідне клінічне судження в різних ситуаціях.
LauraL. Hayman [4] вважає, що лідери сестринської справи, які докладають глобальні
зусилля щодо профілактики серцево-судинних захворювань, повинні бути кваліфікованими,
компетентними, відданими своїй справі фахівцями.
М. Fukada [3] наголошує, що компетентність медсестер – це цілісна й інтегрована
концепція, яка поєднує в собі складні види діяльності. Цитуючи M. Matsutanietal, дослідниця
виокремила у складі компетенції медсестер сім елементів, що існують у трьох основних
компонентах, а саме: 1) здатність розуміти людей (застосовувати знання та будувати
внутрішньо-особистісні стосунки); 2) можливість надання медичної допомоги людям
(втілення етичної практики та співпраці з іншими фахівцями); 3) здатність покращувати
якість догляду та медичних послуг (розширення їхньої професійної спроможності).
У багатьох дослідженнях (наприклад А. Heydarietal [5]) професійної компетентності
медичної сестри велика увага звертається саме на психологічні компетенції (особистісну,
рольову, комунікативну, поведінкову). Цей факт є особливо цінним у контексті
розв’язування профілактичних задач професійної діяльності медичної сестри терапевтичного
відділення.
На основі аналізу наукової літератури і власного досвіду медсестринської діяльності й
підготовки медсестер у медичних закладах вищої освіти, було виокремлено професійноособистісну компетентність (ПОК) медичної сестри, що є структурним складником загальної
професійної компетентності й, у свою чергу, поєднує в собі комунікативний, особистісноповедінковий та мотиваційний компоненти.
Для досягнення поставленої мети в емпіричній частині нашого дослідження спочатку
потрібно було виділити ті елементи ПОК медичних сестер, які є системоутворюючими, і
довкола яких відбувається розгортання, «обростання» інших компетенцій. Для цього було
застосовано статистичний аналіз за допомогою критерію Спірмена, який показав, що
найбільш навантажені кореляційними взаємозв’язками такі елементи ПОК медичних сестер
терапевтичного відділення (рис.1):
- мотив вибору медичної професії «можливість піклуватися про своє здоров’я»
(взаємопов’язаний із рівнем комунікативної культури rs=0,28 при p=0,03, за критерієм
Спірмена; емпатійними здібностями rs=-0,41 при p=0,001; розвитком раціонального каналу
емпатії rs=-0,41 при p=0,001; самоповагою як професіонала rs=-0,36 при p=0,005; з
аутосимпатією як професіонала rs=-0,30 при p=0,02; з очікуваннями ставлення з боку інших
rs=-0,32 при p=0,01);
- рівень комунікабельності (взаємопов’язаний із такими бар’єрами спілкування, як
неадекватний прояв емоцій rs=-0,31 при p=0,001; домінування негативних емоцій rs=-0,26 при
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p=0,004; розвитком емоційного каналу емпатії rs=-0,58 при p=0,000001; установками, що
сприяють емпатії rs=-0,27 при p=0,04; активністю rs=0,61 приp≤0,0000001; оптимізмом
rs=0,28 при p=0,03; саморозумінням як професіонала rs=0,27 приp=0,04);
-оптимізм (взаємопов’язаний із таким бар’єром спілкування, як небажання
зближуватися з людьми rs=-0,25 при p=0,05; саморозумінням як професіонала rs=0,28 при
p=0,03; самооцінка професіонала rs=-0,37 при p=0,003; негативна оцінка як професіонала rs=0,30 при p=0,02; мотивом «бажання лікувати людей» rs=-0,28 при p=0,03);
-невпевненість як професіонала (взаємопов’язана з таким бар’єром спілкування, як
небажання зближуватися з людьми rs=0,32 при p=0,01; з такими мотивами вибору медичної
професії як «престиж професії» rs=0,28 при p=0,03; «бажання вирішувати науково-медичні
проблеми» rs=0,28 при p=0,03; «можливість піклуватися про своє здоров’я» rs=0,41 при
p=0,001; «можливість впливати на інших людей» rs=-0,36 при p=0,004);
-емпатійні здібності (взаємопов’язані з такими мотивами вибору медичної професії, як
«престиж професії» rs=-0,39 при p=0,002; «можливість піклуватися про своє здоров’я» rs=0,41 при p=0,001; «можливість впливати на інших людей» rs=0,43 при p=0,0006; а також з
оцінкою професіоналізму медичної сестри головною медсестроюrs=-0,39 при p=0,002 і з
кваліфікаційною категорією rs=-0,27 при p=0,04).
Кількісний та якісний аналіз відповідей медичних сестер на запитання анкети
дозволив побачити, як респондентки орієнтуються в основних питаннях профілактики АГ,
що вони зазвичай роблять для вирішення завдань профілактики у своїй рутинній професійній
діяльності, а також дозволив згрупувати усіх опитаних медичних сестер у три групи відносно
того, наскільки повною і правильною є їх власна обізнаність в основах профілактичної
роботи з пацієнтами з АГ.

Рис. 1 Кореляційна плеяда
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1-а група, чий рівень реалізації профілактично-просвітницької роботи можна
охарактеризувати як недостатній, – сюди увійшли 22% опитаних медичних сестер
терапевтичного відділення. Вони оцінюють свої знання про АГ як недостатні, однак при
цьому готові поповнювати їх і розвивати свої навички; більшість відчувають труднощі при
підготовці та проведенні профілактичних заходів; вони зазвичай не навчають пацієнтів
правилам вимірювання пульсу і АТ й подальшого самоконтролю; ці медичні сестри не
завжди інформують пацієнтів про чинники ризику АГ та про методи її профілактики; вони й
самі не дуже добре орієнтуються у нормах показників АТ, пульсу й у можливих
ускладненнях АГ. Серед труднощів проведення профілактичних заходів медсестри 1-ї групи
називають брак відповідної інформаційної літератури українською мовою, відсутність для
сестринського персоналу методичної літератури по профілактичній роботі, брак часу,
відсутність терпіння у спілкуванні з пацієнтами.
Комунікативний компонент ПОК медичних сестер першої групи характеризується
переважанням (60%) низького рівня комунікабельності (40% - середній рівень) та
емоційними бар’єрами, котрі дещо (60%) або явно (40%) перешкоджають ефективному
спілкуванню. У структурі особистісного компоненту ПОК звертає на себе увагу насамперед
знижена (60%) та дуже низька (40%) емпатійність, але при цьому високий (60%) та середній
рівень (40%) оптимізму. Виражений оптимізм при низькій комунікабельності, емпатійності
та недостатніх знаннях і навичках профілактичної роботи виступає швидше чинником
ризику, ніж ресурсом, оскільки не дозволить побачити існуючі у пацієнта чи в роботі самої
медичної сестри проблеми, що може бути шкідливим для пацієнта. Мотиваційний компонент
ПОК медичних сестер першої групи характеризується неоднозначним само ставленням
респонденток як професіоналів: частина з них (40%) виявляють високу невпевненість в собі,
інша частина (40%) – низьку, тобто досить впевнені в собі, і ще 20% – середню
невпевненість в собі. Невпевненість в собі як у професіоналові, з одного боку, блокує
ініціативність медичної сестри, значно ускладнює процеси прийняття рішень, відчутно
впливає на її здатність переконувати інших людей, мотивувати їх до певного способу
поведінки, що є дуже важливими моментами у профілактичній діяльності. З іншого боку,
невпевненість у собі мала би спонукати фахівця до самовдосконалення, підвищення рівня
своєї професійної майстерності. Тому її середній рівень вираженості, напевно, є найбільш
оптимальним. Щодо переважаючих мотивів вибору медичної професії, то в даній групі
медичних сестер, як і у всій вибірці загалом, провідними є мотиви «можливість піклуватися
про здоров’я рідних», «бажання полегшити страждання важкохворих, людей похилого віку і
дітей», «можливість піклуватися про власне здоров’я». Останній став системоутворюючим з
огляду на його множинні кореляційні взаємозв’язки з іншими елементами ПОК. Здатність і
бажання піклуватися про власне здоров’я – це частина загальної культури людини, ознака її
зрілості, відповідальності. Якісно працювати може тільки здоровий професіонал. А в системі
охорони здоров’я це твердження набуває особливого значення, адже пацієнти часто
сприймають медичного працівника як модель здорової поведінки.
2-а група медичних сестер показала відносно достатній рівень реалізації
профілактично-просвітницької роботи – сюди увійшли 48% медичних сестер терапевтичного
відділення. Респондентки даної групи виявляють якийсь один з перерахованих далі варіантів
порушення ефективності превенції: або оцінюють свої знання як недостатні, або не навчають
пацієнтів вимірювати пульс і АТ, або відчувають труднощі при підготовці та проведенні
профілактичних заходів. При цьому не всі з них чітко орієнтуються у нормах показників
пульсу і АТ (наприклад, плутають поняття оптимального тиску і нормального тиску). Ці
медсестри самою головною перешкодою при підготовці та проведенні превентивних заходів
вважають відсутність у пацієнта з АГ бажання слухати та отримувати інформацію, таким
способом повністю заперечуючи свою відповідальність за реалізацію такого виду діяльності.
Але при цьому вони добре орієнтуються у методах профілактичної роботи і способах
попередження АГ.
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У комунікативному компоненті ПОК медичних сестер, котрі увійшли у другу групу і
виявили відносно задовільний рівень реалізації профілактично-просвітницької роботи,
виділяються низький (36%), середній (43%) і вище середнього (21%) рівні
комунікабельності. Тобто їх рівень комунікабельності дещо вищий від представниць 1-ї
групи. Однак емоційні бар’єри у спілкуванні залишаються досить вираженими: емоції явно
заважають у спілкуванні 57% медичних сестер 2-ї групи, дещо заважають 36% і лише деякі
емоційні проблеми у спілкуванні турбують 7 % респонденток 2-ї групи. Особистісний
компонент ПОК відзначається зниженою (93%) і середньою (7%) емпатійністю – дуже
низької емпатійності у медичних сестер даної групи діагностовано не було, на відміну від
їхніх колег з 1-ї групи. А ось рівень оптимізму респонденток 2-ї групи дещо нижчий:
високий оптимізм – 43%, середній – 50%, низький – 7%, що може свідчити про більш
критичне, реалістичне ставлення до людей, світу і подій, що в ньому відбуваються. У
мотиваційному компоненті ПОК спостерігається така ж ієрархій мотивів професійної
діяльності, як і в медсестер першої групи. А рівень невпевненості у собі як в професіоналові
у медсестер другої групи порівняно нижчий,тобто вони більш впевнені у своїй
компетентності, ніж респондентки 1-ї групи: низька невпевненість – 57%, середня з
тенденцією до низької – 7%, середня невпевненість з тенденцією до високої – 36%. Високої
невпевненості у медсестер 2-ї групи виявлено не було.
3-я група медичних сестер продемонструвала достатній рівень реалізації
профілактично-просвітницької роботи – сюди увійшли 30% медичних сестер терапевтичного
відділення. Медсестри даної групи оцінюють свої знання про АГ як достатні, але при цьому
готові їх поповнювати. Вони завжди інформують пацієнтів про фактори ризику АГ та методи
і засоби профілактики підвищення АТ. Завжди навчають пацієнтів правилам вимірювання
АТ і пульс й способам подальшого самоконтролю. Вони чітко знають нормальні, оптимальні
й критичні показники АТ та пульсу, знають, які можуть бути ускладнення АГ, добре
орієнтуються у диференціальній діагностиці АГ. Не відчувають труднощів при підготовці та
проведенні профілактичних заходів і володіють досить багатим арсеналом методичних
прийомів інформування та навчання пацієнтів (бесіда, тренінг навичок, стендова доповідь,
друкована пам’ятка для пацієнта з усним поясненням медсестри, застосування інтернетресурсів та ЗМІ, e-mail-розсилка, школи здоров’я тощо).
Комунікативний компонент ПОК медичних сестер третьої групи з достатнім рівнем
реалізації профілактично-просвітницької роботи характеризується високим (29%), вище
середнього (29%), середнім (29%) та низьким (13%) рівнями комунікабельності. Тож їх
рівень комунікабельності вищий від представниць попередніх груп. Але емоційні бар’єри у
спілкуванні все ще залишаються актуальними: емоції явно заважають у спілкуванні 57%
медичних сестер 3-ї групи, дещо заважають 13% і лише деякі емоційні проблеми у
спілкуванні турбують 30 % респонденток 3-ї групи. Щодо особистісно-поведінкового
компоненту, то рівень емпатійності як його фактору у даній групі теж вищий, ніж у
представниць 1-ї групи, однак все ще не високий. Рівень оптимізму дещо вищий, ніж у 2-й
групі: середні показники у 87%, високі – у 13% медичних сестер, котрі достатньо добре
виконують профілактично-просвітницьку роботу серед пацієнтів з АГ. Мотиваційний
компонент ПОК характеризується такою ж ієрархією мотивів професійної діяльності, як і в
медсестер попередніх груп. Рівень невпевненості у собі як в професіоналові у медсестер
третьої групи порівняно нижчий, ніж у 1-ї групи і вищий, ніж у 2-ї групи: середня з
тенденцією до низької – 43%, середня невпевненість з тенденцією до високої – 57%.
Представлені результати дозволяють побачити, що рівень комунікабельності, рівень
емпатійності, рівень оптимізму, невпевненість у собі як у професіоналові як фактори
професійно-особистісної компетентності медичних сестер терапевтичного відділення є
найбільш релевантнимиу контексті здійснення завдань профілактики АГ.
Комунікабельність та емпатійність медичних сестер можна віднести до так званих
соціальних навичок. З розвитком у медичних сестер комунікабельності зростає їхня загальна
активність, тобтоспроможність здійснювати суспільно важливі зміни, реалізуючи власну
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активну життєву позицію, принциповість, послідовність обстоювання поглядів (наприклад,
на здоровий для кардіохворого спосіб життя), єдність слова і діла. Також зростає оптимізм і
саморозуміння себе як професіонала. Останнє проявляється у здатності до рефлексії власної
професійної діяльності, усвідомлення своїх «сильних» і «слабких» сторін як фахівця, свого
професійного стилю спілкування з пацієнтами та колегами тощо. Оптимізм у роботі
медичної сестри проявляється, з одного боку, у тому, що оптимістично
налаштованамедсестра краще використовує свої професійно важливі навички, а також
намагається розвинути нові, оскільки переконана в ефективності і перспективності своєї
справи; з іншого боку, оптимістично налаштована медсестра не тільки сама вірить у
позитивний результат, але й здатна вселити цю віру у пацієнтів. Віра пацієнта в одужання і
відповідний настрой з боку медичного персоналу, особливо з боку медичної сестри відіграє
надзвичайно важливу роль у процесі лікування. І таку віру вселяти може лише той, хто сам її
має і з ентузіазмом ставиться до виконання своїх професійних функцій.
Розвиток комунікабельності медичної сестри закономірно тягне за собою ослаблення
таких комунікативних емоційних бар’єрів як неадекватний прояв емоцій і домінування
негативних емоцій, що дозволяє їй бути більш зрозумілою для пацієнта, приємною у
спілкуванні, і сприяє розвиткові довіри пацієнта до медсестри, а, отже, і до її порад та
настанов.
Здається парадоксальним, що зі зростанням рівня комунікабельності ослаблюються
емоційна емпатійність та установки, що сприяють емпатії медичних сестер. На нашу думку,
в медичній професії все ж необхідним є дозований вияв емпатії, зокрема її емоційної
складової, що дозволятиме більш холоднокровно і раціонально підходити до виконання
професійних обов’язків, зберігати здатність до критичного осмислення ситуацій і більш
ефективного прийняття рішень.
Цікаво, що підсилення емпатійності медичних сестер взаємопов’язане з ослабленням
мотивів «престижність професії» (і тоді медична сестра втрачатиме свій ентузіазм у роботі) і
«можливість піклуватися про своє здоров’я» (і тоді не спрацьовуватиме роль медсестри як
моделі ЗСЖ), а також з нижчими оцінками, даними головною медичною сестрою
професійної компетентності респонденток, і знижчою кваліфікаційною категорією
медсестер. З віком і зі збільшенням стажу медичних сестер спостерігається ослаблення
установок, що сприяють емпатії (відповідно rs=-0,35 при p=0,006 і rs=-0,37 при p=0,004). Це
може підтверджувати висловлену вище думку про важливість оптимального рівня розвитку
емпатії у медичної сестри для здійснення нею ефективних професійних інтервенцій.
S.W.MerceriW.J.Reynolds [10] вживають поняття клінічної емпатії і вважають, що
потрібна подальша робота, щоб визначити, чи потрібно і чи можливо покращити клінічну
емпатію в умовах первинної медичної допомоги.O.Yuguero, J.R.Marsal, M.E.EsquerdaiJ.SolerGonzalez [16] на значній вибірці медичних працівників (лікарів і медсестер первинної
медичної допомоги) та пацієнтів показали, що медичні працівники з високою емпатією мали
значно кращий контроль та ефективність АТ, ніж ті, у кого низька емпатія (p <0,05). Своїм
дослідженням автори підтвердили висновок, що більш емпатійнімедпрацівники, як правило,
мають менше вигорання та кращі комунікативні навички.L.D.Santo, S.Pohl, L.Saiani
іA.Battistelli [11], опираючись на загальновизнану диференціацію когнітивного та
афективного вимірів емпатії, виявили, що підсилення у медичних сестер когнітивної
емпатійності сприяє їхній більшій задоволеності своєю роботою та більшій залученості у
професійну діяльність, а підсилення афективної емпатійності, навпаки, негативно впливає на
самопочуття медичних сестер, підсилюючи емоційне навантаження і відштовхуючи медичну
сестру від пацієнта. Отже, як бачимо оптимально розвинена емпатія відіграєвагому, однак
неоднозначну роль у професійній діяльності медичної сестри, зокрема для успішного
виконання нею такої задачі як ефективний контроль АТ і профілактика АГ.
Зростання оптимізму медичних сестер співвідноситься з усуненням такого
комунікативного бар’єру у спілкуванні як небажання зближуватися з людьми, а також зі
зниженням негативної самооцінки як професіонала, з покращенням саморозуміння як
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професіонала, але й зі зниженням сили мотиву «бажання лікувати людей». Тобто занадто
високий рівень оптимізму може стати причиною безпечності та безвідповідальності,
поверхневості і свідчити про недостатньо зрілу особистісну і професійну позицію медичної
сестри. Але у науковій літературі наявні й інші дані. Наприклад, K.W.Luthans, S.A.Lebsack і
R.R.Lebsack [9] на дещо більшій вибірці показали надзвичайно вагомий позитивний зв’язок
між оптимізмом медичних сестер та оцінкою їх керівників щодо їхньої прихильності до місії
лікування, показником внеску в підвищення задоволеності пацієнтів і загальним показником
якості виконання роботи.
Невпевненість у собі як у професіоналові також має неоднозначні, але множинні
взаємозв’язки у структурі професійно-особистісної компетентності медичних сестер. З її
підсиленням закономірно зміцнюється такий емоційний комунікативний бар’єр як
небажання зближуватися з людьми, але й значно виразнішими стають такі мотиви
професійної діяльності як «престижність професії», «бажання лікувати людей» і «можливість
піклуватися про своє здоров’я», хоча слабшає мотив «можливість впливати на інших людей».
Схоже, що в сучасних українських реаліях медичної практики «благородна» професійна
мотивація погано узгоджується з позитивним самовідчуттям медичних працівників
первинної ланки. Очевидно, що медичні сестри, які мають подібні прагнення й установки, не
зовсім комфортно почуваються у своєму професійному середовищі, відчуваючи різку
розбіжність між очікуваннями щодо самореалізації у професії і наявними можливостями у
дійсності. Така невпевненість може суттєво заважати і професійному зростанню медичної
сестри, і здійсненню нею, зокрема профілактичної роботи з пацієнтами. Адже саме
упевненість у власній позиції, в собі як у носієві адекватних інформації та навичок, у своїх
діях дозволяє медичній сестрі бути переконливою, виступати потужним мотиватором
пацієнта до змін, до прийняття конструктивних рішень, вселяти надію і відвагу.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, ті медичні сестри, котрі
мають вищий середнього рівень комунікабельності (і при цьому сформовані навички
самоконтролю і самоорганізації), емпатійності, середній рівень оптимізму (залишаючись
реалістами), не надто високу впевненість в собі як в професіоналові (залишаючи собі право
на сумнів, зберігаючи усвідомлене прагнення продовжувати самовдосконалюватися), як
правило, показують кращі результати у здійсненні профілактично-просвітницької роботи.
Вони уміють знайти індивідуальний підхід до пацієнта, здатні мотивувати його до
отримання нової інформації про свій стан здоров’я та про можливості його покращення,
збереження й примноження результатів лікування, попередження рецидивів. Вони здатні
підібрати відповідно до запиту пацієнта оптимальні способи подачі інформації і навчання,
відчувають, як найкраще скомпонувати та структурувати факти. Вони демонструють своєю
поведінкою, як потрібно піклуватися про своє здоров’я, й уміло заохочують пацієнтів до
змін, вселяючи їм віру в себе й формуючи позитивне налаштування на результат, на ЗСЖ.
Перспективами дослідження ми вважаємо удосконалення запропонованих підходів до
виділення релевантних профілактичним цілям факторів ПОК медичної сестри із
застосуванням ширшої вибірки, включення оцінок пацієнтів та експертів з профілактичної
роботи і з доповненням методичного інструментарію.
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ПРОБЛЕМА БУЛІНГУ В СУЧАСНОМУ МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Марищук Олена Ростиславівна
Ківерцівський фаховий медичний коледж
THE PROBLEM OF BULLYING IN THE MODERN YOUTH ENVIRONMENT
Marishchuk О. R.
Kivertsі medical applied сollege
Abstract. The article describes bullying as a social phenomenon, provides criteria for
diagnosing bullying and an algorithm of actions in case of its detection. Bullying has become more
global and widespread phenomenon in our time. It is necessary to create the appropriate favorable
environment not only forcombating such a problem as bullying, but also to prevent the occurrence
of its manifestations.
Key words: aggression, bullying, violence, victim, observers.
Актуальність проблеми. Булінг – тривожна тенденція, особливо для сучасного
дитячого і молодіжного середовища. За результатами дослідження, проведеного Фондом
ООН Юнісеф у 2019 році, 65% дітей в Україні у віці від 11 до 17 років стикалися з
проблемою булінгу впродовж останніх трьох місяців, а 28% дітей стали жертвами цього
явища. Відповідно до статистики Національної дитячої «гарячої лінії» більше 25% дзвінків
так чи інакше пов’язані з цькуванням. В той же час, за даними останніх опитувань, майже
чверть українських школярів вважають себе жертвами булінгу, а близько 40% із тих дітей,
хто зіткнулися з випадками булінгу, ніколи не розповідають про це своїм батькам.
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Сьогодні, в процесі реформування системи освіти, проблеми цькування і насильства в
різних середовищах дуже часто стають перепоною для досягнення мети всебічного розвитку
дітей та молоді. Допомога дорослих дуже потрібна дітям та молоді в будь-якому віці,
особливо, якщо дії кривдників можуть завдати серйозної шкоди фізичному та психічному
здоров’ю. Заклад освіти відіграє важливу роль у створенні умов для здобуття студентами
знань в безпечному освітньому середовищі, формуванні ставлень та навичок, які потрібні,
щоб уникнути та запобігти проявам насильства, безконфліктного спілкування,
ненасильницької поведінки. Вирішальна роль у протидії насильству і булінгу належить
педагогам. Проте впоратися з цією проблемою вони можуть тільки завдяки системному
підходу та підтримці керівництва закладів освіти, батьків, представників місцевих органів
влади та громадських організацій, а також із залученням та участю дітей та молоді.
Мета дослідження – оцінка наявних ресурсів з метою створення цілісної системи
протидії булінгу в закладі освіти.
Матеріали та методи – аналіз та синтез наукової літератури; збір, обробка та аналіз
статистичних даних.
Результати та їх обговорення. В наш час проблема булінгу (цькування) стала доволі
розповсюдженим та масовим явищем в багатьох країнах світу. Серед підлітків продовжують
набувати поширення прояви жорстокості, агресії та психологічного тиску. При цьому
жертвами булінгу стають не тільки в реальному, а й у віртуальному світі – сьогодні неабияку
небезпеку несе в собі так званий «кібербулінг» (інтернет-цькування), а також закриті групи,
що пропагують екстремістську, антисоціальну поведінку, суїциди тощо. Згідно з даними,
наведеними на міжнародному форумі з кібербезпеки Cyber Security Forum 2018 (CSF 2018),
48% підлітків у віці 14-17 років ставали жертвами шантажу, 46% підлітків свідками
агресивної онлайн-поведінки, 44% – отримували агресивні повідомлення. В Україні, за
різними даними, із булінгом у колі однолітків стикалися близько 67% дітей. Близько 40% із
тих дітей, хто зіткнулися з випадками булінгу, ніколи не розповідають про це своїм батькам
При цьому, 44% із тих, хто спостерігав, як знущаються над їхніми однолітками, не реагували
на такі факти через острах піддатися аналогічному знущанню. Найчастіше причинами
цькування з боку однолітків стають зовнішній вигляд, переконання та потенційно віктимна
поведінка.
Цькування в молодому віці має надзвичайно негативні наслідки в майбутньому,
залишаючи психологічні травми на все життя, що в подальшому може виражатися в
неспроможності батьків, які в дитинстві зазнали булінгу, будувати повноцінні відносини з
іншими людьми та виховувати власних дітей. Таким чином, наразі в нашій країні існує
гостра потреба визначення заходів протидії даному явищу та встановлення відповідальності
за булінг на законодавчому рівні.
Термін булінг тісно пов’язаний із такими поняттями, як насильство, агресія,
цькування. Усі ці поняття відображають різні аспекти цього явища, яке властиве переважно
організованим колективам. За сферами виникнення розрізняють: булінг в закладах освіти,
булінг на робочому місці (мобінг), кібербулінг тощо.
Під час вивчення проблеми булінгу нашу увагу привернули погляди багатьох
науковців, які розглядають його, як сценарій систематично повторюваних репресій, кожен
учасник якого виступає у своїй соціальній ролі.
Соціальна структура булінгу представлена на рис. 1
АГРЕСОР
ЖЕРТВА
СПОСТЕРІГАЧ

Рис. 1. Соціальна структура булінгу
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Суть булінгу вбачають все-таки не в самій агресії або злості до кривдника, а в
презирстві, зневазі, сильному почутті відрази до того, хто ніби не заслуговує на повагу.
Кривдник надає собі привілеї домінантності, права ізоляції жертви. Значну роль у процесі
булінгу відіграють спостерігачі, частина з них долучається до булера, і лише 10-20%
намагаються допомогти жертві булінгу.
Мотивацією до булінгу стають заздрість, помста, відчуття неприязні, прагнення
відновити справедливість; боротьба за владу; потреба підпорядкування
лідерові,
нейтралізації суперника, самоствердження тощо (аж до задоволення садистських потреб
окремих осіб). Дискримінація здійснюється за такими ознаками як стать, вік, релігійні
переконання, хвороби, інвалідність, місце проживання, сімейний та майновий стан,
зовнішність, відсутність досвіду життя в колективі, страх до навчання тощо.
Основні механізми розвитку булінгу представлені на рис. 2.

Рис. 2. Основні механізми розвитку булінгу
У результаті аналізу праць науковців, які займалися цією проблемою, ми виявили,що
розрізняють такі види булінгу в закладі освіти:
Фізичний булінг - це агресивне фізичне залякування, яке полягає у багаторазово
повторюваних ударах, стусанах, підніжках, блокуванні, поштовхах і дотиках небажаним і
неналежним чином.
Поведінковий булінг - це бойкот, плітки , ігнорування, ізоляція в колективі, інтриги,
шантаж, вимагання, створення неприємностей.
Вербальна агресія - виражається в постійних глузуваннях, образах, окрики і навіть
прокльони, підступ.
Кібербулінг - дуже популярне серед підлітків. Виявляється в цькуванні за допомогою
соціальних мереж або надіслання образ на електронну адресу. Сюди входить зйомка і
викладання непривабливого відео в загальний доступ.
Жертви булінгу зазнають чимало страждань, крім образ кривдника чи спостерігачів.
Вони психологічно та фізично виснажені, мають низьку самооцінку, часто схильні до
депресії. Ці наслідки можуть проявлятись протягом багатьох років після припинення
булінгу.
Риси жертв булінгу представлені на рис. 3.
Наслідками для жертви булінгу можуть бути розлади психіки (навіть перший випадок
булінгу залишає глибокий емоційний шрам, що вимагає спеціальної роботи психолога),
труднощі у взаєминах (у більшості випадків жертви залишаються самотніми на все життя),
фізичні нездужання, розлади сну і переростання травми в психосоматику. Отже, чим швидше
буде покладений край знущанням, тим краще для жертви.
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Рис. 3.Риси жертв булінгу
Методи припинення булінгу представлені на рис. 4.

Рис. 4. Методи припинення булінгу
З метою виявлення випадків цькування та поширення його серед студентської молоді
Ківерцівського фахового медичного коледжу було проведено опитування 70 студентів ІІ
курсу віком від 15 до 17 років методом анонімного анкетування.
Аналіз результатів анкетування представлений на рис. 5-10.

Рис. 5. Аналіз результатів анкетування
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Рис. 6. Аналіз результатів анкетування

Рис. 7. Аналіз результатів анкетування

Рис. 8. Аналіз результатів анкетування
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Рис. 9. Аналіз результатів анкетування

Рис. 10. Аналіз результатів анкетування
Результати показують, що проблема є актуальною. 57 % респондентів зазначили, що в
їхньому житті булінг мав місце. Серед тих, хто зізнався, що став жертвою булінгу, за
допомогою до батьків звертались 34%, до друзів - 24% та тільки 2,8% - до викладачів. 24% взагалі за допомогою не звертались.
Висновки. Для успішної боротьби з насильством всі члени освітньої спільноти
повинні прийти до єдиної думки, що насильство, цькування, дискримінація за будь-якою
ознакою, сексуальні домагання, нетерпимість в навчальному закладі є неприйнятними.
Кожен повинен знати про те, в яких формах може проявлятися насильство і цькування і як
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від нього страждають люди. Жодного випадку насильства або цькування і жодної скарги не
можна залишати без уваги. Важливо пояснити, що будь-які насильницькі дії, образливі слова
є неприпустимими. При аналізі ситуації необхідно розібратися в тому, що трапилося,
вислухати обидві сторони, підтримати потерпілого і обов’язково поговорити з кривдником,
щоб зрозуміти, чому він так вчинив, що можна зробити, щоб таке не повторилося. Треба
пояснити, що навіть пасивне спостереження за знущаннями надихає кривдника
продовжувати свої дії. Свідки події повинні захистити жертву насильства і за необхідності
покликати на допомогу дорослих. Для успішного попередження та протидії насильству
необхідно проводити виховні заняття з навчання навичкам ефективного спілкування та
мирного розв’язання конфліктів.
Найкращим способом профілактики є створення кодексу правил поведінки в
закладі освіти. Обов’язковою умовою всіх профілактичних заходів щодо булінгу є співпраця
та налагодження взаємин між адміністрацією, педагогами, психологом та батьками
студентів, які стали учасниками булінґу, або знаходяться в групі ризику.
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ACTIVITIES
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The aim of the study– to study the role of the mid-level medical staff in the development of
the national healthcare system and to outline the main directions for improving and applying
medical students training in the sphere of health care.
The main body. The modern vision on the development of nursing in Ukraine with the
requirements that we dedicated by
society regarding the quality of medical services is outlined
in the article. The expediency of wide introduction of simulation training in medicine as a
component of preparation of high-quality medical personnel is shown.
The modern system of education has a number of traditionally established didactic methods
and techniques, but in modern conditions they are not enough. The widespread introduction of
high-tech medicine, in which new principles and rules of the diagnostic and therapeutic process
arise, and this requires from specialist to have a much wider range of knowledge and skills that
erases the lines between the traditional division of responsibilities in the system of “nurseparamedic-physician”.
Conclusion. In the circumstances, it should be remembered that work in the simulation
training center requires additional knowledge and skills from the teacher, and to be very active
during the class. Therefore, in a number of countries, the ratio of teachers’ teaching load in the
simulation training center to routine teaching is 1:3.
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Вступ. Сучасне життя диктує нові вимоги до всіх сфер людської діяльності. Урбанізація,
прискорення темпу життя, збільшення інформаційного навантаження, активне впровадження
інноваційних технологій, попри покращення якості життя, поглиблюють інтелектуальне та
фізичне навантаження на організм людини і вимагають нових підходів до профілактики,
діагностики, лікування і реабілітації як найпоширеніших хвороб,так і нових,пов’язаних із
розвитком суспільства.
У цих умовах одночасно вдосконалюються й сфери медичних послуг, зростає їх
технологічність, формуються нові організаційні принципи їх надання. Все це вимагає аналізу
усталеної вітчизняної схеми надання медичної допомоги і підготовки медичних кадрів, у якій
ключовими одиницями є підготовка медичних сестер, фельдшерів ілікарів. Якщо фельдшер і
лікар в основному отримують підготовку з діагностично-лікувального процесу, який
практично однаковий за вектором й відрізняється тільки за обсягом підготовки, то медична
сестра в цих умовах традиційно сприймається як помічник фельдшера чи лікаря, який
ментально повністю залежний від свого лідера, має менший обсяг підготовки і в існуючій
системі охорони здоров’я самостійно існувати не може.
Метароботи – розглянути роль середньої ланки медичних працівників в умовах
розвитку вітчизняної охорони здоров’я і намітити основні напрямки вдосконалення їх
підготовки та застосуванняу сфері надання медичних послуг.
Основна частина. У сучасному світі суспільство висуває підвищені вимоги до якості
надання медичних послуг. Саме цей показник, якіякість життя пацієнтів після проведенного
лікування, повинен лежати в основі оцінки професійної діяльності окремих фахівців і
установ, а також рівня охорони здоров’я в цілому. Виходячи з цього, ключовим завданням
сучасної середньої, вищої і післядипломної медичної освіти є створення умов для розвитку у
студентів та слухачів широкого спектра компетенцій і міцно закріплених практичних
навичок, формування в них здатності швидкого прийняття рішень та бездоганного виконання
ряду маніпуляцій або втручань, особливо при невідкладних станах. Сучасна система освіти
володіє низкою традиційно сформованих дидактичних методів і прийомів, однак у сучасних
умовах цього недостатньо. Широке впровадження високотехнологічної медицини, у якій
виникають нові принципи і правила діагностично-лікувального процесу, вимагає від фахівця
значно ширшого спектра знань та вмінь, що стирає грані між традиційним розподілом праці в
системі “медична сестра – фельдшер – лікар”.
Такий підхід у системі охорони здоров’я в Україні породжує саме життя. Аналіз
ефективності діяльності дільничних і районних лікарень показав, що пацієнти відвідують
тільки ті лікувальні заклади, у яких впроваджуються сучасні високотехнологічні методи
діагностики та лікування, де медичний персонал володіє вищим рівнем компетенцій. Однаку
цих умовах варто постійно пам’ятати, що впровадження сучасних медичних технологій,
опанування додаткових практичних навичок є дороговартісним процесом. Тому виникла ідея
створення окружних лікарень, у яких будуть сконцентровані найкраще обладнання і фахівці.
Якщо кожну карету екстреної медичної допомоги оснастити автоматичним дефібрилятором і
респіратором, то виїзнабригада у складі двох осіб спроможна виконати протокол
кваліфікованих заходів серцево-легеневої реанімації. В цих умовах усталені вітчизняною
системою охорони здоров’я лікарські маніпуляції виконують медичні працівники середньої
ланки [3].
Таким чином, в умовах реформування охорони здоров’я в Україні, попри
організаційні заходи, необхідно істотно підвищити якість медичної освіти. Зростання числа
компетенцій медичних працівників середньої ланки, наближення їх знаньі вмінь до рівня
лікаря породжують нову парадигму медсестринства в Україні, фактично наближують її до
рівня, який давно визнаний у світі. Тандем медичної сестри, яка не тільки виконує вказівки
лікаря з рутинних медичних маніпуляцій, але й сама приймає рішення з усталених та
оперативних питань діагностично-лікувального процесу, і лікаря, який визначає й контролює
його вектор, оправдали себе у країнах, які надають високоякісні медичні послуги.Аналіз
підготовки кадрів у таких країнах показав, що в його основі лежать три базові напрямки:
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1) Теоретична частина (опанування знань);
2) Стимуляційне навчання (опанування

медичних маніпуляцій, діагностичних і
лікувальних технологій як індивідуально, так і в команді на симуляторах);
3) Робота біля ліжка хворого під керівництвом викладача[1].
На сьогодні створений широкий арсенал тренажерів, які і мітують наближені до
реальнихумов можливості для практичних дій, комп’ютерного моделювання різноманітних
клінічних ситуацій у динаміці їх розвитку, відкривають нові горизонти для практичної
підготовки, підвищення кваліфікації та оцінки її рівня у студентів, лікарів і медичних сестер. У
багатьох країнах світу стимуляційне навчання в медицині давно стало обов’язковою і
невід’ємною складовою освітньої діяльності та закріплено у відповідних нормативних
документах. Це пов’язано з тим, що симуляційний тренінг дозволяє [4]:
- отримувати клінічний досвід у віртуальному середовищі без ризику дляпацієнта;
- об’єктивно оцінити досягнутий рівень майстерності;
- забезпечити необмежене число повторів при відпрацюванні навички;
- тренуватися у зручний час, незалежно від роботи клініки;
- відпрацьовувати дії при рідкісних і загрозливих для життя патологіях;
- знизити стрес при перших самостійних маніпуляціях;
- навчитися працювати вкоманді;
- провести самоаналіз своїх психологічних якостей і професійних вмінь;
- отримати об’єктивну оцінку власного ступеня підготовленості у різних сферах
медичних знань івмінь.
Такий широкий спектр можливостей симуляційного навчання в медицині вигідний
для держави, оскільки сприяє підвищенню якості підготовки молодих фахівців та забезпечує
об’єктивний контроль праціпрактикуючих медиків. Він вигідний для роботодавців завдяки
зменшенню числа професійних помилок і підвищенню авторитету своєї установи.
Симуляційне навчання потрібне й самим медичним працівникам завдяки швидшому
входженню у професію і гарантуванню пацієнтам вищої безпеки та якості надання медичної
допомоги[5].
Таким чином, організовуючи стимуляційне навчання у медичних навчальних закладах,
навчальний заклад гарантує опанування студентом чи слухачем визначених практичних
навичок та діагностично-лікувальних практик у певних клінічних ситуаціях, які є недоступними
“біля ліжка хворого”[6].
Попри розуміння важливості стимуляційного навчання в медицині, у вітчизняній
системі підготовки кадрів існує ряд проблем, розв’язання яких максимально сприятиме
впровадженню стимуляційного навчання в медичну освітуУкраїни.
Поява тренажерів і манекенів для симуляції патологічних процесів спонукає до
суттєвої перебудови усталених практичних занять із виділенням часу для відпрацювання
навичок у режимі реального часу та виконання кожним студентом навчальної групи
самостійно або в команді сценаріїв нозологій, які вивчаються назанятті.
Пошук шлях і в реалізації цієї проблеми породжує рядзавдань:
– визначення переліку практичних навичок та нозологій, опановувати які доцільно
шляхом симуляційного навчання;
– вивчення ринку технічних засобів для навчання і визначення переліку тренажерів
для научування студентів та слухачів медичних маніпуляцій і манекенів для симуляції
патологічнихпроцесів;
– виділення площ для створення нового навчального підрозділу–центру
симуляційного навчання з оснащенням кабінетів для віртуального навчання на
персональному комп’ютері, для практичного відпрацювання медичних маніпуляцій, для
проведення симуляцій; для проведення брифінгу та дебри- фінгу, для потреб персоналу
центру, для зберігання, ремонту та догляду заобладнанням;
– розробка методики проведення практичного заняття;
– забезпечення технічного обслуговування високотехнологічних засобів для навчання та
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розхідними матеріалами.
Важливим є підготовка викладачів: по-перше – для однозначного розуміння алгоритму
виконання практичної навички, оскільки при наявності тренажера навичку можна опанувати
до автоматизму; по-друге – для однозначності розуміння технологій діагностично-лікувального
процесу, який реалізується в ході роботи з симульованими пацієнтами; й по-третє – для
опанування досить вартісних та складних манекенів для симуляційногонавчання.
У цих умовах слід пам’ятати, що робота в центрі симуляційного навчання вимагає від
викладача додаткових знань і вмінь, постійної активної місії на занятті. Тому в ряді країн
співвідношення педагогічного навантаження викладача у центрі симуляційного навчання до
рутинного викладання становить1:3.
Висновки. На початку XXI століття в Україні формуються позитивні тенденції
довдосконалення якості надання медичних послуг населенню. Існує розуміння, що ключову
роль у цьому процесі відіграє постійне впровадження й оновлення технологій діагностичнолікувального процесу і тандем висококваліфікованої медичної сестри та лікаря. У їх
підготовці вагоме місце займає симуляційне навчання. Із збільшенням числа компетенцій
стираються грані між усталеним поглядом на місію фельдшера і медичної сестри, формується
парадигма медсестринства як засобу оптимального надання медичних послуг середнім
медичним персоналом.
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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОГЛЯДУ ЗА ОНКОЛОГІЧНИМИ ХВОРИМИ В
РОБОТІ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ
Ожго Наталія Станіславівна
Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради
PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF ONCOLOGICAL PATIENTS CARE IN THE WORK
OF A NURSE
Natalia Ozhgo
Zhytomyr Medical Institute Zhytomyr Regional Council
Abstract. The article highlights the psychological aspects of nurse caring for cancer
patients. It is established that the main aspects of psychotherapeutic work with cancer patients are
support, care and stimulation.The first step should be to strengthen the patient's connection with the
doctor, nurse, family members. The second step is constant care and attention, support and advice
that will help the patient to adapt to new conditions. An invaluable role in this process belongs to
the nurse. In full understanding and interaction with the doctor, she must find the right adequate
approach to the patient, depending on his or her physical and mental condition, character traits in
order to mobilize his or her internal reserves to fight the disease.
Keywords:nurse, cancer patients, psychological aspects of care.
Актуальність проблеми.Однією з найбільш актуальних проблем в Україні є стан
здоров'я населення. Особливе занепокоєння викликає стабільно висока поширеність
онкологічних захворювань. Онкологія є особливою областю медицини, де однаково важливе
значення має як висока професійна підготовка медичного працівника, так і його уміння
контактувати з хворим та його родичами. Пацієнти даної категорії є психічно
травмованими своєю хворобою, тому уміння завоювати довіру хворого є неодмінною
складовою успішного лікування. Психологічна реабілітація онкологічних хворих потребує
відповідних деонтологічних підходів. Кожний медичний працівник повинен усвідомлено
використовувати знання з питань професійної етики та деонтології, уміти будувати свої
відносини з пацієнтами та їх рідними, а також колегами на правильній моральній основі.
Мета дослідження: визначити психологічні аспекти догляду за онкологічними
хворими в роботі медичної сестри.
Матеріали та методи. Для досягнення мети використано методи системного аналізу
та логічного узагальнення різних джерел наукової літератури.
Результати та їх обговорення. Онкологічні захворювання становлять складну
медичну, психологічну та психосоціальну проблему. Україна посідає друге місце в Європі за
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темпами поширення онкопатології. Згідно останніх статистичних даних МОЗ, показник
хворих на рак в Україні досяг понад одного мільйону. Лікування онкопатології вимагає
високої кваліфікації від медичного персоналу, наявності дорого сучасного обладнання та
протипухлинних лікарських засобів.
Щорічно в нашій країні реєструють близько 140 тисяч хворих, у яких уперше
виявлено ознаки злоякісних недуг. Щороку від раку помирають близько 90 тисяч українців,
35% – люди працездатного віку. Ризик розвитку онкологічних захворювань складає 27,7%
для чоловіків 18,5% для жінок.
Онкологічні захворювання є однією з найтяжчих областей соматичної медицини.
Загроза для життя, побічні ефекти протипухлинної терапії, постійна настороженість щодо
повернення хвороби, викликають розвиток широкого спектру психодезадаптивних станів та
клінічно окреслених психічних розладів. Онкологічне захворювання змінює життєві цілі
пацієнтів, лікування та боротьба з хворобою стають провідними життєвими завданнями. В
наслідок зіткнення з онкологічною хворобою психологічно травмуються рідні хворого.
Хронічна хвороба виключає рідних з соціального життя в наслідок догляду за пацієнтом,
знижує рівень їх фізичного та психічного благополуччя.
Професійна діяльність медичних працівників також пов’язана з високим рівнем
стресу, що обумовлено взаємодією з хворими людьми, які переживають фізичні та
психологічні страждання. Одним з найбільш відомих негативних наслідків професійного
стресу є синдром емоційного вигорання, який визначається у15 – 25% працівників
онкологічного профілю [9].
Основними аспектамипсихотерапевтичної роботи з онкологічними пацієнтами є
підтримка, допомога та стимуляція. Першим кроком має бути зміцнення зв'язку пацієнта з
лікарем, медичною сестрою, членами своєї сім'ї. Другий крок – постійний догляд і турбота,
підтримка та поради, що сприяють пристосуванню пацієнта до нових умов навколишнього
середовища. Пацієнт повинен завжди мати можливість опиратись на тих, хто намагається
допомогти йому [3].
Для того, щоб створити умови для побудови найсприятливіших взаємин з хворими,
лікарі і середні медичні працівники повинні чітко уявляти весь комплекс переживань
хворого пов'язаних з хворобою.Звичайно, крім власне переживань, тобто емоційних
порушень, у кожного хворого є також певні уявлення про хворобу, різні думки – судження і
висновки, пов'язані з нею. Крім того, хворому притаманні й такі психологічні процеси, як
боротьба мотивів, прийняття рішення, прагнення до певної мети, тобто явища, що
відносяться до вольової сфери[2].
Серед варіантів неадекватного ставлення пацієнта до захворювання або стану свого
здоров'я виділяємо наступні:негативне – ігнорування факту хвороби, впливу факторів
ризику, стану передхвороби; зверхнє – недооцінка важкості хвороби, факторів ризику,
передхвороби; поринання в хворобу, передхворобу; іпохондричне ставлення – безпідставний
страх за здоров'я і життя (при неврозах); утилітарне – одержання певної вигоди від хвороби,
матеріальної чи моральної [6].
Завдання медичного персоналу полягає в тому, щоб створити у хворого розумне
ставлення до хвороби, яке забезпечить найкраще дотримання лікувального режиму і
проведення лікування в цілому.
Медична сестра — одна із тих, хто поруч із лікарем супроводжує пацієнта через усі
етапи діагностики, лікування злоякісної пухлини. Період встановлення діагнозу є нелегким і
тривожним для пацієнта і осіб, які його оточують. Найтяжчим для пацієнта є момент
усвідомлення хвороби та період від цього моменту до часу, коли лікар повідомляє про
необхідність операції і специфічного консервативного лікування (променеве, хіміотерапія,
гормонотерапія). На цьому етапі потрібний час, щоб усвідомити факт наявності злоякісної
пухлини, але інколи часу просто немає, адже є випадки, коли необхідність негайного лікування
корелює із поняттям "жити".
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Як відомо, діагноз встановлює лікар. Повідомлення діагнозу злоякісної пухлини –
справа лише досвідчених лікарів, які добре розбираються в психології людей, здатні
слідкувати за їх реакцією, можуть знайти такі слова, які б не спричинили психологічну
травму. Правду необхідно дозувати невеликими порціями, допомагаючи пацієнту поступово
звикнути до ситуації, що склалась [3].
Роль медсестри полягає не лише у допомозі лікарю при проведенні діагностичних
процедур, а й у допомозі пацієнтові та його родичам у вирішенні психофізичних, соціальних
проблем.
При обстеженні пацієнта особливу увагу звертають на його психологічний стан,
оскільки часто пацієнти впадають у шоковий стан, їх охоплює відчуття страху, відчаю, самотності, розгубленості, провини, зневіри. Інтерпретація отриманих даних під час
медсестринського обстеження дає можливість медичній сестрі виявити найтиповіші
проблеми пацієнтів.Серед них до типових наявних проблем пацієнта при усвідомленні
діагнозу "злоякісна пухлина" відносяться: шок, збудження, ступор, апатія, непритомність;
відмова від госпіталізації та лікування; неоднозначна реакція родичів.Медичному
працівнику потрібно знати також і про потенційні проблеми пацієнта, тобто ті, які можуть
виникнути з часом – це ризик виникнення депресії, суїцидальних спроб, ризик ускладнення
перебігу основного захворювання.
У випадку відмови від госпіталізації, оперативного та інших видів лікування
медична сестра у межах своєї компетенції аргументує та переконує пацієнта в необхідності
госпіталізації, оперативного, консервативного лікування. Особливої психологічної підготовки
потребують пацієнти, яким планують операції, що змінюють зовнішній вигляд (на шкірі,
кістках обличчя, на органах розташованих на обличчі – ніс, очі, губи), а також які змінюють
спосіб життя (мастектомія, накладання протиприродного відхідника, гастростоми,
трахеостоми). Медична сестра може навести приклади прогнозу щодо поліпшення стану
здоров’я, продовження життя в результаті оперативного лікування. Якщо у пацієнтів
недостатньо знань про захворювання вона розповідає пацієнту, родичам про важливість ранньої
діагностики захворювання і лікування. Розповідає про догляд, який потрібно буде здійснювати
за пацієнтом після операції.
Медперсонал виявивши у пацієнта проблему виникнення депресії, суїцидальних
спроб повинен забезпечити цілодобове спостереження за пацієнтом, про зміни в його поведінці
доповісти лікарю, що лікує хворого. За призначенням лікаря забезпечити пацієнту
консультацію психотерапевта та медикаментозне лікування. Психологічно підтримувати
пацієнта та націлювати родичів на дбайливе ставлення до нього.
Реалізуючи план медсестринських втручань медична сестра має простежити, щоб
пацієнти з початковими стадіями захворювання були відокремлені від пацієнтів з
метастазами і рецидивами. Пояснити, продемонструвати хворому на прикладах, що цей
діагноз не є фатальним. Вислухати пацієнта, дати можливість виговоритися, поставити
запитання, висловити побоювання. Спонукаючи до лікування, пам'ятати, що пацієнт не є
об'єктом лікарської чи медсестринськоїпрактики, а повноправним суб'єктом, який має право
розпоряджатися своїм здоров'ям і життям. Однак слід докласти усіх зусиль, щоб не
залякуючи пацієнта одержати згоду на проведення необхідних діагностичних та лікувальних
процедур [4].
Потрібно пам’ятати, що будь-яка процедура, наприклад опромінення, що виконується
механічно, дуже травмує психологічно непідготовленого пацієнта. Часто пацієнти спочатку
не погоджуються на деякі процедури, а відповідні бесіди з ними примушують їх змінити своє
ставлення не лише до процедур, а й до лікування в цілому.
Дуже важливо підготувати пацієнта до побічних явищ, що можуть супроводжувати
лікування (наприклад, випадіння волосся). Відповідні позитивні установки лікаря та
медичної сестри, їх адекватна оптимістична поведінка також сприяють кращим результатам
лікування. Зараз з'являється все більше повідомлень про індивідуальні та групові заняття з
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пацієнтами. Поряд з лікуванням основного захворювання такі заняття допомагають зняти
зайве напруження в хворих, поліпшити їх настрій [3].
Інформуючи пацієнтів щодо певних проблем у післяопераційному періоді і загалом
про зміни в їх житті після лікування, картину слід змальовувати у більш оптимістичному
світлі, не приховуючи суті проблеми як такої, тоді як родичам говорити правду.Медична
сестра повинна пояснити родичам, що злоякісні пухлини не є заразним захворюванням, що
догляд за таким пацієнтом не є небезпечним. Розповісти про догляд, який потрібно буде
здійснювати за пацієнтом після операції, щоб родичі могли ще до госпіталізації розподілити
обов'язки (догляд за пацієнтом, неповнолітніми дітьми чи членами родини похилого віку, які
теж потребують догляду), мали можливість відвідувати роботу чи заздалегідь попросити
відпустку, звільнення.Націлити родичів на дбайливе ставлення до пацієнта, проводити з ним
якомога більше часу, щоб спостерігати за динамікою психологічного стану, не пропустити
"зриву", спонукати до обговорення проблем, міркувань, страхів. Рекомендувати родичам до
початку стаціонарного лікування проконсультувати пацієнта у психолога, психоневролога.
Надати орієнтовну інформацію про вартість лікувальних та діагностичних послуг,
медикаментів, щоб родичі могли передбачити і розподілити витрати між лікуванням та
забезпеченням сім'ї, заздалегідь підготувати кошти.
Важливим є переконання пацієнта у неефективності та кримінальності деяких
нетрадиційних методів лікування онкозахворювань. Наголосити, що фітотерапія, інші види
загальнозміцнювального лікування, що пропагують багато "цілителів", а також духовне
зцілення є допоміжними і мають проводитись паралельно, а не замість основної класичної
схеми лікування [4].
Негативний вплив на психіку, емоції і поведінку хворого може справляти лікарняна
обстановка, особливо якщо в лікувальному закладі порушуються гігієнічний та лікувальноохоронний режими, не дотримуються норми медичної етики й деонтології. За таких умов
можливе погіршення не лише психічного й емоційного, але й фізичного стану хворого,
загострення його хвороби. Негативний вплив лікарняної обстановки, на здоров'я пацієнта,
особливо за умов неправильної організації його утримання, визначає поняття «госпіталізм»
[8].
Ріст санітарної культури населення вносить ще один аспект у взаємини хворого та
медичного персоналу. Пацієнт з різних джерел може отримати відомості про свою хворобу,
що нерідко дезінформують його, стають причиною сумнівів щодо правильності лікування.
Часто таке, «медичне» мислення у пацієнтів спостерігається вже в ході обстеження, при
ранніх проявах хвороби, коли хворий стурбований змінами самопочуття і стає схильним до
помилкових трактувань свого стану. Цьому сприяють побоювання, з якими людина йде на
прийом до лікаря, елементи недовіри до можливостей медицини, а іноді й страху. Такі згубні
самовпливи хворого у зв'язку з хворобою або певним станом здоров'я називають
егогеніями[1].
Дуже часто порушити психологічний спокій хворого може також ятрогенія –
патологічний стан, зумовлений необережними висловлюваннями чи діями медичних
працівників. Відповідаючи на запитання хворих про ті чи інші прояви хвороби, медична
сестра повинна продумати, чи не спричинять її відповіді марних переживань хворого, чи не
призведуть вони до фобії, тобто страху захворіти на ту чи іншу хворобу. Не можна
зловживати в присутності хворого професійними, особливо жаргонними термінами і
висловами, які можуть травмувати психіку хворого[1,2].
Документи, які відображають результати лабораторних та інструментальних
досліджень, повинні бути недоступними для хворого, їх не потрібно обговорювати з хворим,
оскільки не виключено, що лікар вже інформував хворого про них, а інтерпретація цих даних
медичною сестрою може бути дещо іншою – це породить сумніви і недовіру до лікаря і може
стати причиною фобій – непереборних нав'язливих страхів [5].
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Однією з форм ятрогенії є так звана німа ятрогенія – вона виникає як наслідок
бездіяльності або неуваги персоналу до хворого, не роз'яснення йому діагнозу (тоді він
отримує спотворену інформацію з інших джерел) [6].
Для встановлення контакту між хворим і медичною сестрою важливе значення має її
особистість. Медична сестра може любити свою професію, прекрасно володіти навичками,
однак якщо вона через особливості свого характеру часто конфліктує з хворими, її
професійні якості не можуть бути повністю реалізовані. Буває, що часті психоемоційні
перевантаження у процесі професійної діяльності, а також деякі особливості психічної
індивідуальності призводять до того, що її характер змінюється, деформується.
Проявляються такі негативні риси, як байдужість, грубість, дратівливість при контакті з
хворими, а іноді – пригніченість від безсилля, особливо при лікуванні важкохворих пацієнтів
[7]. Тому медичній сестрі слід оберігати себе від професійної деформації, а також намагатись
зберегти душевну рівновагу пацієнта, утвердити в ньому позицію на одужання.Медична
сестра своїми діями, поведінкою та словом повинна зробити все, щоб у хворого були
оптимістичний настрій, впевненість у швидкому одужанні.
Медична сестра оцінює ефективність медсестринської допомоги відповідно до
отриманих результатів, реакції самого пацієнта, осіб, які його оточують. Відзначає, чи
досягнута поставлена мета (пацієнт адекватно ставиться до своїх проблем, готовий
обстежуватися та лікуватися, вірить у покращення стану здоров'я та сприятливий прогноз,
здатний до самодогляду, проявляє ініціативу та бажання співпрацювати з медперсоналом,
родичі готові психологічно та матеріально підтримати пацієнта, взяти активну участь у
догляді за ним).
Висновки та перспективи подальших досліджень. На основі аналізу наукових
джерел встановлено, що онкологія є особливою областю медицини, де однаково важливе
значення має як висока професійна підготовка медичного працівника, так і його уміння
контактувати з хворим та його родичами.
Основними аспектами психотерапевтичної роботи з онкологічними пацієнтами є
підтримка, допомога та стимуляція. Першим кроком має бути зміцнення зв'язку пацієнта з
лікарем, медичною сестрою, членами своєї сім'ї. Другий крок – постійний догляд і турбота,
підтримка та поради, що сприяють пристосуванню пацієнта до нових умов навколишнього
середовища. Неоціненна роль в цьому процесі належить медичній сестрі, яка практично весь
свій робочий час знаходиться з хворим. У повному взаєморозумінні і взаємодії з лікарем
вона повинна знайти правильний адекватний підхід до хворого, залежно від його фізичного і
психічного стану, особливостей характеруз метою мобілізації його внутрішніх резервів для
боротьби із хворобою.
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ПРАКТИЧНІЙ
ПІДГОТОВЦІ БАКАЛАВРІВ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ, ЕРГОТЕРАПІЇ
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КЗВО «Рівненська медична академія»
м. Рівне, Україна
USE OF DISTANCE LEARNING TECHNOLOGIES IN PRACTICAL TRAINING OF
BACHELORS OF PHYSICAL THERAPY, ERGOTHERAPY
Palapa V.V.,Oksyuta V. M.
CIHE «Rivne Medical Academy»
Rivne, Ukraine
Abstract: The article presents the latest approaches to the practical training of future
specialists in physical therapy, ergotherapy in quarantine due to the global pandemic COVID-19.
Modern teaching technologies are used, which were used as a forced form of student training in the
absence of direct contact of the teacher with the students and the effective use of independent work
of students, while working out the elements of mandatory practical tasks. The best forms of remote
control and fixation of individual work are presented.
Key words: Distance learning, educational platforms, practical skills, individual work.
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Актуальність проблеми. Одним з головних викликів сьогодення, що постали перед
освітньою спільнотою, це перехід на дистанційну форму навчання у зв’язку з карантинними
вимогами, пов’язаними з пандемією COVID-19.
Під час карантину світ переконався в тому, що без дистанційної та онлайн-освіти
сучасне навчання здається неможливим. Прогресивні країни після оголошення пандемії
одразу перейшли до онлайну. Зарубіжні школи більш пристосовані до змін, вчителі та учні
звикли до змішаного навчання. Але для України перехід шкільної освіти до онлайну видався
неабияким викликом. Багато шкіл були не пристосовані до дистанційного навчання. Більше
того, на ринку онлайн-освіти в Україні виявилося досить мало платформ, які допомогли б
учасникам навчального процесу вивчати предмети за шкільною програмою в режимі онлайн
[1]
Якщо ж питання теоретичної підготовки на освітніх платформах урізнихвищих
навчальних закладах вже було вирішене ще задовго до початку пандемії, то підходи до
набуття практичних навичок вирішувались вже в процесі віддаленого навчання. Аналіз
більшості освітніх ресурсів не дає відповіді на питання демонстрації та ефективного
відтворення поведінкових реакцій студента, в процесі виконання практичних навичок,
комунікації з пацієнтом, впливу комплексу дій на стан віртуального хворого, взаємодії з
учасниками виконання практичної навички, тощо.
Самостійна робота – це планована і контрольована навчальна, науково-дослідна
робота, що виконується за завданням та під методичним керівництвом викладача, але без
його безпосередньої участі в спеціально відведений для цього час. Умовами, необхідними
для ефективної організації та здійснення самостійної роботи студентів є поступовість
введення різних її видів, проведення викладачем регулярних консультацій в різних формах,
обов’язковий систематичний контроль виконаної самостійної роботи[2].
В теперішніх реаліях потрібно використовувати найбільш ефективні методи навчання,
відповідно до дисципліни, які дадуть позитивний наслідок, та базуватимуться на трьох
складових: теоретичний курс, симуляційний тренінг та клінічне навчання [3].
Частковим вирішенням вказаних проблем, що виникають без особистого контакту
студента та викладача міг би стати прямий відеоміст між учасниками освітнього процесу.
Проте, питання матеріального забезпечення робочого місця студента в домашніх умовах,
нівелює процес on-line присутності. Демонстрація записаних викладачем відеороликів того
чи іншого практичного навика, та на основі їх відтворення тієї чи іншої дії з паралельним
коментарем виконаного,не завжди демонструє доступний рівень оволодіння руховими та
поведінковими активностями.
Мета дослідження. Аналіз найбільш ефективних елементів дистанційного
інтерактивного навчання та пошук кращої моделі віддаленої практичної підготовки фахівців
з фізичної терапії, ерготерапії що використовувалися в ході освітнього процесу в умовах
жорсткого карантину.
Матеріали та методи. Вивчення та узагальнення досвіду використання різних форм
дистанційного навчання на основі аналізу результатів самостійної роботи при виконанні
найбільш поширених практичних навиків у майбутніх фахівців з фізичної терапії,
ерготерапії.
Результати та їх обговорення ефективності
Нами розглянута доцільність та ефективність різних форм дистанційної взаємодії
викладача та студента, в процесі відпрацювання найбільш поширених практичних навиків,
що використовуються в освітньо-професійній програмі з дисципліни «Фізична реабілітація в
педіатрії та гінекології».
Заняття проводились на освітній платформі MOODLE «Навчальні матеріали», що
використовується в КЗВО «Рівненська медична академія» з 2008 року, як онлайн платформа
доступу до навчальних матеріалів та забезпечення освітнього процесу. Відеозв’язок на цій
платформі інтегрований за допомогою ресурсу BigBlueButton, що дозволяє інтерактивно
досліджувати діяльності студентів в процесі відеоконференції.
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Було проведено порівняння методик здійснення дистанційних практичних занять для
студентів реабілітологів, з використання плагінів «Тестовий контроль», «Відеопрезентація
виконання практичного навику викладачем», «Виконання завдання студентом(відео)»,
«Семінар (взаємооцінювання)».
Студенти були розділені на дві групи з однаковими якісними показниками навчання.
До першої групи відносились студенти, що мали доступ до «Відеопрезентацій
виконання практичного навику викладачем» та «Виконання завдання студентом(відео)».
До другої групи входили студенти які додатково проходили вхідне оцінювання
готовності до виконання практичного завдання «Тестовий контроль», та підлягали
взаємооцінюванню одногрупниками, за допомогою ресурсу «Семінар (взаємооцінювання)».
За результатами експерименту нами було встановлено, що при порівнянні основних
показників оволодіння практичними навиками, такими як час сформованого
відеовідтворення практичного навичку та максимальна відповідність чек-листу Всі студенти
справилися з поставленими завданнями (всі практичні навички були зафіксовані).
Проте при порівнянні середньої тривалості виконання однотипних практичних
завдань встановлено, що студенти першої групи, які виконували практичний навичок без
проходження вхідного тестового контролю володіння практичною навичкою (комплекс
фізичних вправ), витрачали значно більше часу (р<0,05), на всіх етапах демонстрації
комплексу. Тоді як лише деякі студенти другої групи, які попередньо підтвердили достатні
знання виконання чек-листа, не вклались у відведений час.
Аналіз ефективності використання ресурсу «Семінар (взаємооцінювання)» показав,
що студенти з другої групи, за результатами оцінювання викладачем і одногрупниками,
виявили кращі вміння при демонстрації комплексу фізичних вправ та допускали достовірно
меншу кількість помилок (р<0,05).
Загалом обидві групи добре справились із завданнями, проте для студентів другої
групи залишилось більше часу для повторів та можливого розширення сценарію. При
порівнянні підсумкових замірів виявилося, що загальна успішність в обох групах суттєво не
відрізнялася, проте середній бал та якісна успішність студентів другої групи значно
різнилися між собою (р<0,05) на користь другої групи.
Висновок. Таким чином виявлені результати дозволяють стверджувати, що
використання повноцінного програмного забезпечення для організації контролю розуміння
та готовності до відпрацювання практичного завдання відповідно розроблених чек-листів з
дотриманням та послідовностями відпрацювання навички і засобами інтерактивного
контролю та взаємоконтолю дозволяє покращити якість підготовки та скоротити час на
оволодіння практичною навичкою.
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ГЕНЕТИЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВАД ЗОРУ У ЛЮДИНИ
Панкевич М.С.
Львівська медична академія ім. А. Крупинського
GENETIC AND ECOLOGICAL ASPECTS OF HUMAN VISUAL IMPAIRMENT
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Abstract. The article presents modern scientific data on the etiology, pathogenesis and
methods of prevention of hereditary and non-hereditary eye pathologies.
Key words: genetic monitoring, genetic and epidemiological research, information retrieval
system (IPS), congenital blindness, acquired blindness, etiology, pathogenesis, type of inheritance,
prevention of visual defects.
Актуальність теми. Зір це безумовно Божий дар, завдяки якому людина може
сприймати навколишній світ, наповнюватися радістю, щастям, заряжатися позитивом.
Щороку 12 жовтня відзначається День захисту зору. Дату обрали в рамках проекту
концепції Всесвітньої організації охорони здоровя «Зір 2020: Право на зір».
В останнє десятиліття отримані нові дані про етіологію та механізми патогенезу
значного числа генетичних аспектів хвороб зору, що призвело до збільшення інформації про
особливості їх клінічних проявів. Враховуючи концепцію ВОЗ «Зір 2020» генетичний аспект
патології органа зору є актуальним як в медичному так і соціальному відношеннях[7 ]. Тому
виникає необхідність у проведенні ефективних генетико – епідеміологічних досліджень та
створення інформаційно-пошукової системи (ІПС), що містить інформацію про клінікогенетичні характеристики великої кількості спадкових хвороб органу зору. Високий рівень
ознайомленості із цією проблемою, рання діагностика та профілактика спадкових хвороб,
може кардинально вплинути на розвиток патологій ока та їх прогноз [1,2].
У різних країнах світу частка спадкових патологій очей у загальній структурі
захворювань очей становить від 20 до 45%.В усьому світі налічується близько 37 мільйонів
сліпих людей і 142 мільйона з поганим зором [1] .
В Україні проживає близько 65 тис. сліпих осіб. При цьому три чверті випадків
сліпоти виліковні або такі, що можна попередити. Не менше 20% захворювань органу зору
має моногенну природу [1]. Все це викликає науковий та клінічний інтерес до даної
проблеми, особливо на сучасному етапі розвитку науки, коли з’являються нові технології
моніторингу та лікування генетичних захворювань[1,7].
Метою наукової роботиє дослідження та аналіз сучасних наукових даних про
генетичні та екологічні аспекти патологій зору, удосконалення вміння систематизувати та
узагальнювати інформацію.
Для досягнення мети ставились наступні завдання:
- Ознайомлення з науковими відомостями про етіологію спадкових вад зору;
- Ознайомлення з етіологією вад зору у людини, неспадкового характеру;
- Опрацювання інформації про найпоширеніші хвороби зору та їх профілактику;
- Складання мультимедійної презентації та висновки.
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Виклад основного матеріалу.
Сліпота( англ.Bindness) - повна або майже повна втрата зору.Розрізняють однобічну
та двобічну сліпоту.
За даними Всесвітньої організації охорони здоровя (ВООЗ), до 80% всіх випадків
сліпоти у дорослих можна запобігти або лікувати [7].
Згідно класифікації порушень зорової функції, вади зору можуть бути вродженими та
набутими.
Набута сліпота в основному виникає внаслідок захворювань органів зору - сітківки,
рогівки або захворювань центральної нервової системи (менінгіт, пухлина мозку,
менінгоенцефаліт), ускладнень після загальних захворювань організму, мутагенних чинників
(кір, грип, скарлатина), травматичних ушкоджень головного мозку або очей.
Вроджені порушення зорової функції обумовлюються генетичними факторами
(генні та хромосомні мутації), а також — хворобливими впливами на організм у період
ембріонального розвитку. У цьому аспекті для вагітної жінки небезпечними є такі фактори,
що викликають зорову патологію: токсоплазмоз; захворювання червінкою, особливо в перші
місяці вагітності, коли у плоду відбувається формування зорової системи; різні патології під
час пологів, що викликають крововиливи в мозок у ділянці очей, переломи та зміщення
кісток черепа.
Зорова патологіявродженогоперинатального характеру становить 70% випадків від
загальної кількості очних захворювань; зорова патологія, що є наслідком грубого ураження
центральної нервової системи — 26%; зорова патологія як наслідок безпосередньої
травматизації органу зору — 4%[1,7].
Ретинобластома (РБ) – пухлина нейроепілептичного походження, що складає 2,5 –
4,5% випадків всіх злоякісних пухлин у дітей ретинобластоми діагностується у віці до 3-4
років. У 80% хворих реинобластома діагностується у віці до 2-3 роки, іноді виявляється
досить пізно – біля 15 років.
Патогенез. Перші симптоми появляються тоді, коли пухлина стає більшою або
проростає в інші частини ока. Діти втрачають зір, аж до повної сліпоти. Найчастіші
симптоми приблизно у третини дітей з ретинобластомою може бути лейкокорія (кошаче
око) - світіння зіниці при яскравому освітленні.Це говорить про те,що пухлина проросла у
кришталик. У дітей болять очі, піднімається внутрішньоочний тиск, очі червоніють може
виникати косоокість[2]
Етіологіяретинобластоми:
Розрізняють два види ретинобластоми:
Неспадковаформа хвороби виникає внаслідок випадкових мутацій
у
ретинобластах(попередники клітин сітківки) або внаслідок мутації у самих клітинах сітківки.
Спадковаформа:виникає, якщо мутації виникають у статевих клітинах батьків - тоді
всі зародкові клітини будуть мати дану мутацію.
В залежності від генетичних особливостей та конкретної форми хвороби
ретинобластому поділяють на такі форми[LOH2007]:
•
Сімейна ретинобластома: у 10 - 15% дітей в сім’ї хтось вже хворів
ретинобластомою.В таких випадках йдеться про спадкову(вроджену) форму хвороби.
Частіше за все, у цих дітей зустрічається двостороння ретинобластома.
•
Спорадча двостороння ретинобластома: у 35% хворих дітей зустрічається
двостороння ретинобластома, при цьому у сім’ї ніхто із рідних раніше не хворів (спорадча
форма, виникла випадково). У всіх дітей з двосторонньою ретинобластомою, хвороба має
спадковий характер.
•
Спорадча одностороння ретинобластома: приблизно у 55-60% дітей з
ретино бластомою, хворе тільки одне око і в родині ніхто з родичів ніколи не хворів. У
більшості із дітей(85-90%) форма хвороби не спадкова але іноді може передаватись по
спадковості (10-15% дітей). У дітей зі спорадчою односторонньою ретинобластомою хвороба
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буває спадковою тільки у 15% випадків. Тому статистична ймовірність успадкування її у
потомстві становить 6%. Ця форма має сприятливий прогноз після лікування.
•
Неспадкова форма ретинобластоми проявляється тоді, коли в одній окремій
клітині сітківки відбувається мутація двох алелей гена ретинобластоми, тобто перша мутація
вже є у зародковій клітині(соматична мутація), а друга виникає в клітині сітківки ока
протягом життя. У дітей з цією формою хвороби завжди росте тільки одна пухлина і тільки
в одному оці (одностороння ретинобластома, унілатеральна пухлина). Така одностороння
ретинобластома не передається по спадковості[2,5].
Сімейна та спорадча двостороння ретинобластоминайчастіше відносять до
спадкового типу. Приблизно у 5% дітей з вродженою ретинобластомою, яка спочатку була
односторонньою, протягом півтора року в другому оці також виростає ретинобластома.
Спадкова форма ретинобластоми пов’язана з мутацією гена Rb1 в 17 хромосомі. Крім того у
дітей зі спадковою формою ретинобластомою є підвищена ймовірність захворіти іншим
видом раку. Найчастіше це пухлини кісток (остеосаркома) і пухлини сполучної тканини
(саркоми м’яких тканин), а також злоякісна меланома (рак шкіри) [GAL 1991]. У дітей, які
успадкували мутантний ген, дуже велика ймовірність захворіти ретинобластомою (100%).
Тип успадкування
сімейної
та двосторонньої ретинобластоми: аутосомнодомінантний.
Глаукома.
Глаукома характеризується підвищеним тиском (гіпертонія ока) в зоровому органі.
Згадані патологічні зміни призводять до порушення очної дренажної системи, в результаті
чого виникає поганий відтік камерної рідини ока, що в свою чергу, веде до підвищеного
очного тиску. Крім того, виникає тиск на зоровий нерв, що приводить до атрофії [1].
Патогенез
В основу патогенезу більшістю авторів покладена ембріологічна теорія, яка пояснює
дитячу глаукому зупинкою зворотнього розвитку мезодерми, що заповнює у плода куток
передньої камери. В результаті виникає зміна мезенхіми передньої камери, патологічне
диференціювання трабекули, дефект розвитку склеральної шпори, аномалії шлемового
каналу, кореня райдужки та міліарного м’яза, що слід вважати безпосередньою причиною
порушення фільтрації вологи і є приводом до підвищення внутрішньоочного тиску[2].
Розрізняють глаукоми: закритокутуву, відкритокутуву (первинні), вроджену.
Закритокутува глаукома характеризується закритим або надзвичайно вузьким кутом
передньої камери ока, через який повільно витікає очна рідина. Відтік рідини призводить до
підвищення внутрішньоочного тиску.
Відкритокутова глаукома проявляється відкритим кутом передньої камери, через
який відтікає камерна волога. Найчастіше проявляється у людей після 40 років.
Встановлено ряд негативних факторів, що впливають на розвиток відкритої
первинної глаукоми, а саме: шийний остеохондроз, знижений кров’яний тиск, а також
склеротичні зміни шийних судин. Всі згадані чинники стають причиною поганого
постачання головного мозку кров’ю, через що порушуються зорові функції,а також
порушується метаболізм у тканинах ока та зорового нерва.
Вроджена глаукома
Вроджена глаукома або гідрофтальм зустрічається відносно рідко (1 випадок на 5000 100000 новонароджених), але в структурі вроджених дефектів органів зору їй належить
досить відчутне місце - 3,5 -6%[1,2,5].
Ранні клінічні прояви включають сльозоточивість, світлобоязнь, блефароспазм,
помутніння рогівки(набряк). Розриви десцеметрової оболонки тощо.Патологія є двобічною
75% і частіше зустрічається у хлопчиків. Численні клінічні дослідження показують, що
вроджена глаукома може з’являтись до моменту народження дитини. При вродженій
глаукомі дитина народжується з великими «виразними» очима. Характерним є збільшення
розірів очей відразу після народження, при цьому воно швидко прогресує.
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Етіологія
Місцевими етіологічними факторами можуть бути інфекційні, токсичні, аліментарні,
нейросудинні,трофічні порушення, що впливають через материнський організм на плід,
викликаючи різні ембріопатії з наступним розвитком типової вродженої глаукоми. Деякі
автори надають великого значення інфекційно – токсичним чинникам ( сифіліс,
токсоплазмоз, вірусні інфекції). Розвиток глаукоми пов’язується з вірусними та
паразитарними захворюваннями, перенесеними жінкою в перші місяці вагітності(краснуха,
кір, поліомієліт, паротит, токсоплазмоз). За останні роки приділяється велика увага гіпо- та
авітамінозу, особливо дефіциту вітаміну А. Не останнє місце займає ендокринна патологія –
тиреотоксикоз, цукровий діабет[1].
Загальні фактори
Одним із чинників виникнення хвороби є спадкова схильність. Отже якщо у когось із
батьків була глаукома, то дітям у цьому випадку треба постійно тримати під контролем тиск
всередині очей[5].
Тип успадкування: аутосомно - рецесивний
Співвідношення статей при успадкуванні глаукоми становить: 3Ч : 1Ж
Катаракта
Катаракта ока – одне із найпоширеніших (40%) захворювань в офтальмології і одна з
найчастіших причин сліпоти у світі. Катаракта – помутніння кришталика,через якого
втрачається здатність чітко та ясно бачити. З давньогрецького «катаракта» перекладається
як «водоспад», тобто втрата прозорості.Мутніє кришталик, уражений катарактою – пацієнт
дивиться як крізь каламутну білясту воду. Вже після 40 років у кожної шостої людини є
оптичне ущільнення кришталика, після 80 років даного захворювання не вдається уникнути
практично нікому. Катаракта характеризується загальним зниженням гостроти зору. У віці
75 років від неї страждають 26% чоловіків та 46% жінок, 90% випадків у людей похилого
віку, 6% - вроджена патологія, 4% - травматична катаракта.
Патогенеззниження здатності бачити при яскравому світлі, світлобоязнь, зниження
зору при тьмяному світлі, зниження яскравості зображення, двоїння в очах, ореоли навколо
яскравих предметів, зміна кольру зіниці (жовтий,сірий, білий), повна сліпота.
Етіологія.Існує дві форми катаракти: набута та спадкова.
Набута форма
Найпоширеніша причина (90% випадків) - природного старіння організму. Однак є і
інші: ендокринні розлади, порушення обміну речовин (цукровий діабет,захворювання нирок
чи щитоподібної залози);наявність інших очних захворювань(найчастіше глаукома, сильна
ступінь короткозорості, відшарування сітківки); важкі інфекції (тиф, віспа,тощо)під час
вагітності матері; зловживання алкоголем та наркотиками; несприятлива екологічна
ситуація( в основному опромінення, радіація, тривалий вплив сонячних променів, отруєння
солями важких металів); прийом деяких препаратів і зловживання ними (особливо
кортикостероїди, трициклічні атидеприсанти, стероїдні гормони); травми очей[1,2].
Додатковим факторами ризику появи набутої катаракти є: жіноча стать, темний колір
очей, ожиріння, куріння і алкоголізм.
Спадкова або вроджена катаракта – це досить рідкісне явище, вона зустрічається з
частотою 1:10000 новонароджених. Її причина- спадковість
(якщо один або обидва з
батьків) мали вроджену катаракту - ризик народження з даною патологією зростає.
Тип успадкування : аутосомно-домінантний.
Атрофія зорового нерва (АЗН)
Серед нейроофтальмічних патологій особливе місце посідає атрофія зорових нервів
(АЗН). Це пов’язано з важкістю захворювання, яке призводить до значного зниження
зорових функцій та до їх втрати.Зоровий нерв (nervus opticus) – друга пара черепно-мозкових
нервів, по якому зорове подразнення поширюється від гангліозних клітин сітківки до
головного мозку. Гістологічними змінами при АЗН є деструкція нервових волокон,
дегенерація гангліозних клітин сітківки, демієлінізація та облітерація судин.
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Класифікація
На цей час відсутня єдина класифікація АЗН. За патогенезом АЗН розділяють на
висхідну, яка починається від очного яблука, та низхідну – при патології ЦНС; за
морфологічними змінам АЗН може бути первинною та вторинною; за ступенем
ушкодження нервових волокон – повною та частковою; за динамікою стану зорових
функцій – стабілізованою та нестабілізованою; за етіологічними чинниками АЗН може
бути судинною, постзапальною, токсичною, компресійною, вродженою та невиявленої
етіології.Виділяються також ранній та пізній періоди формування АЗН[5].
Етіологія
Етіологічні чинники, які призводять до АЗН, надзвичайно різні: новоутворення
головного мозку, нейроінфекції, демієлінізуючі процеси, інтоксикації, травми, ураження
судин головного мозку та очей, інфекційні ураження, черепно-мозкові травми або травми
орбіти тощо. Застійні диски, неврити зорових нервів, оптичні нейропатії, зрештою
спричинюють атрофію волокон зорового нерва.
Важливе значення в етіології АЗН мають ендогенні захворювання: васкуліт при
системному червоному вовчаку, цукровий діабет, анемії.
Соціально значущими факторами, які можуть спричинювати атрофію зорового нерва
є
інтоксикації: алкогольно-тютюнова, отруєння метиловим спиртом, плазмоцидом,
хлорофосом, сульфаніламідами, наперстянкою. Атрофія нервових волокон та проліферація
глії та сполучної тканини пов’язані з дефіцитом в організмі вітаміну В1 внаслідок
нейтралізації ціанокобаламіну ціанідами, які утворюються в процесі куріння або порушення
всмоктування вітаміну з шлунково-кишкового тракту під впливом алкоголю.
Токсико-алергічні ураження зорових нервів здатні спричиняти також фармакологічні
засоби – протимікробні, протипаразитарні, психотропні, гормональні, протипухлинні
препарати (циспластін). Оптичні неврити з наступним розвитком АЗН можуть траплятися
при довгочасному застосуванні протитуберкульозних препаратів. Тривалий контакт з
ртуттю, свинцем, цинком, фосфором також небезпечний для зорових нервів.
Нерідко АЗН трапляється в пацієнтів з вродженою патологією: хвороби Педжета,
Крузона. Виділяють також спадкову форму АЗН (аутосомно-домінантну, аутосомнорецесивну та змішану). Як спадкова форма сліпоти відома АЗН Лебера. Захворювання
проявляється швидким двостороннім зниженням зору, розладом кольоросприйняття і
передається за рецесивним, зчепленим зі статтю типом[5,6].
Тип успадкування: аутосомно-домінантний, аутосомно-рецесивний та рецесивний
зчеплений зі статтю.
Міопія(короткозорість).
Під міопією розуміється аномалія заломлюючої сили або рефракції. Дане
захворювання характеризується зміною фокусування – воно відбувається не на сітчастій
оболонці ока а перед нею. При даній хворобі людині стає важче розрізняти предмети, що
знаходяться далеко. При цьому об’єкти , що знаходяться близько розглядаються відносно
добре[6].
Патогенез
Пацієнт скаржиться на виникнення зорового стомлення, часті головні болі, зниження
«сутінкового зору», погіршення загальної гостроти зору. При міопатії передньо-задня вісь
ока подовжується, що призводить до розширення очної щілини. Таким чином виникає
витрішкуватість. Внаслідок розтягування і стоншення склера набуває відтінок синього
кольору від судин. «Мушки» та «нитки» перед очима – це симптоми деструкції
склоподібного тіла.
Види короткозорості:осьова, рефракційна, змішана.
Етіологія
Міопатія ділиться на:
вроджену(рідкісна);
набута
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Вроджена
При вродженій міопатії до основних причин виникнення відносять спадкову
схильність. Якщо один або двоє батьків хворі на короткозорість, особливо високу, то є
велика ймовірність розвитку патології у дитини. У дітей народжених раніше терміну, судини
та м’язи очей ослаблені, що також може призвести до появи міопатії[5,7].
Тип успадкування: аутосомно-рецесивний.
Набута
-Умови навколишнього середовища:замкнуті приміщення, де фокусується погляд на
предметах, розташованих поблизу.
-Неправильний спосіб життя: відсутність руху, постійне сидіння призводить до
напруження циліарного м’яза.
- Низька освітленість – призводить до швидкого стомлення очей.
Неправильно проведена оптична корекція, тобто неправильно підібрані окуляри чи
лінзи.
У більшості випадків причинами хвороби є аномалії розвитку ембріона;травмування
очей і перенесені раніше офтальмологічні хірургічні втручання.
Патогенез
Захворювання володіє специфічними клінічними проявами, серед яких зниження
гостроти зору різного ступеня вираженості, тремтіння райдужної оболонки і неможливість
здійснення акомодації.
Афакія(відсутність кришталика ока)
Афакія – відсутній кришталик ока, досить поширене захворювання, подібний діагноз
щорічно ставлять приблизно 200 тисяч осіб[6].
Етіологія
Афакія може носити як вроджений, так і набутий характер.
Вроджена афакія зустрічається досить рідко. У таких випадках ключове значення
мають аномалії розвитку кришталика ще на етапі ембріогенезу. Іноді виникненню
захворювання сприяють хромосомні порушення, що негативно впливають на органи зору.
Невиключається ймовірність впливу ускладненого перебігу вагітності – перенесені
майбутньою матірю захворювання інфекційної етіології, особливо на 1 триместрі вагітності.
Набута
На формування афакії впливають такі фактори: мимовільна мутація соматичних
клітин, вивих та підвивих кришталика, контузія очного яблука, офтальмологічні хірургічні
втручання, зокрема екстракція катаракти.Варто відзначити, що хвороба у кілька разів
частіше зустрічається у чоловіків. Основну групу ризику становлять особи похилого віку і ті,
чия професійна діяльність пов’язана з високим ризиком травми ока[6].
Патогенез
В результаті афакії різко порушується заломлююча сила (рефракція )ока, знижується
гострота зору і втрачається здатність акомодації.Основними сиптомами хворого є: тремтіння
райдужної оболонки, прогресуюче зниження гостроти зору, пелена або туман перед очима,
інтенсивний больовий синдром; постійно наростаючий набряк хворого ока, роздвоєння
картинки перед очима, часткова атрофія зорового нерва, косоокість, далекозорість, головні
болі, загальна слабість, дратівливість та емоційна нестабільність[7].
Невропатія недоношених (первинна нейропатія).
Первинна нейропатія- це дистрофія периферичних нервів, викликана різними
причинами.
Етіологія. Причинами первинної нейропатії можуть бути: інтоксикації, вітамінна
недостатність, аутоімунні процеси, пухлини крововиливи на нерв, м’язове перенапруження,
перохолодження,опромінення; вірусні хвороби - туберкульоз, дифтерія, мастоїдит – пряма
дія на нерв мікроорганізмів та їх токсинів, малярія, хвороба Лайма[7], поліневрит після
імунізації; токсичні речовини – чадний газ, тяжкі метали, розчинники; метаболічні
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ендокринні порушення- цукровий діабет, гіпотеріоз; дефіцит вітамінів групи В; злоякісні
хвороби: множинна мієлома, лімфома тощо.
Розрізняють такі нозологічні форми:мононевропатія- пораження одного нерва,
поліневропатія- одночасне пораження кількох нервів.
Патогенез: пораження тонких або товстих мієлінових волокон задніх корінців та
чутливих волокон, дегенерація аксонів, спинномозкових вузлів, черепних нервів (дифтерія,
цукровий діабет) тощо. Пораження тонких волокон призводить до зниження больової та
температурної чутливості, а товстих до порушення рухових та чутливих порушень.
При поліоневропатії, як правило поражаються нижні кінцівки: оніміння, пекучі болі,
суглобові порушення, слабкість дистальних м’язів та атрофія[6,7].
Профілактика вад зору.
Міжнародна концепція «Зір -2020», привертає увагу громадськості до проблем
сліпоти та методів профілактики зору[6]. Актуальна проблема в сучасному світі – це
зниження віку дефектів зору. Все більше дітей страждають від низької гостроти зору,
викликаної неправильним режимом роботи з екраном смартфона або комп’ютера. Також
ведеться просвітницька робота для дорослих і літніх про вікові проблеми з очима. І, що
важливо, про доступні методи усунення проблем.
Заходи профілактики вроджених і спадкових захворювань рекомендовано проводити
серед усіх прошарків населення. Визначені групи ризику виникнення спадкових та
вроджених захворювань органа зору.Після детального комплексного обстеження органа зору
лікар зобов’язаний скерувати сімю пацієнта в МГК[1,2,5]. При підтвердженні вродженого чи
спадкового характеру патології генетиками, офтальмолог вносить дані хворого до реєстру
вродженої та спадкової патології очей і застосовує заходи медичної реабілітації, проводить
профілактику інвалідизації дитини з урахуванням особливостей перебігу хвороби.
Висновки
1. Згідно
міжнародної концепції «Зір -2020», потрібно привертати увагу
громадськості до проблем сліпоти, проводити ефективні генетико – епідеміологічні
дослідження та створювати інформаційно-пошукові системи(ІПС) про клініко-генетичні
характеристики хвороб органа зору.
2. За рекомендаціями ВООЗ
проводити просвітницьку роботу та заходи
профілактики серед усіх прошарків населення.
3. Недооцінювати ранні прояви порушень зору неможна, при появі будь-яких
клінічних симптомів, пов’язаних з описаними вадами зору, дуже важливо вчасно звернутися
до лікаря й розпочати лікування.
4. Памятати, що за даними Всесвітньої організації охорони здоровя (ВООЗ), до 80%
всіх випадків сліпоти у дітей та дорослих можна запобігти або лікувати.
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Summary. The article covers the peculiarities of the functioning of a taste analyzer of a
human body, its connection with other sensory systems
Key words: taste buds, food, sensitivity, taste perception, pleasure
Вступ. Кожен організм взаємодіє з навколишнім середовищем. Цей
зв’язокзабезпечують сенсорні системи. Аналізатори сприймають інформацію про
довколишній світ. Смак – відчуття, яке утворюється в ротовій порожнині при подразненні
слизової оболонки речовинами, які мають відповідний хімічний склад.
Здавніхчасіввідомо, що людина розрізняє чотири види смаків – солодкі, солоні, кислі,
гіркі. Сучасна людина може розпізнавати і інші смаки – пекучий, терпкий, в’яжучий і т.д.
Смаковий аналізатор аналізує стан організму на всіх періодах життя людини. Від хімічного
складу їжі залежить, будемо відчувати задоволення від їжі чи ні.
Виклад основного матеріалу. Смакові рецептори – особливі клітини, які
розташовуються на стінках гортані, надгортанника, глотки, м’якого піднебіння, а також на
поверхні язика. Вони розміщуються по поверхні всього язика нерівномірно, а зібрані
купками від десяти до трьох сот клітин, які утворюють смакові сосочки.
Коли людина голодна, вся їжа їй здається дуже смачною. Але тільки насититься,
навіть найсмачніші страви будуть втрачати свою вишуканість
Кожна рецепторна клітина – це сама справжня біохімічна лабораторія. У кожної такої
клітини є зона, повернута в ротову порожнину. Один кінець якої контактує з харчовими
продуктами, другий кінець рецептора пов’язаний з нервовими волокнами; по одному сигнали
від клітини поступають в мозок, а по іншому – з центральної нервової системи надходить
інформація для регуляції роботи рецептора.
Розмір кожної рецепторної клітини не перевищує десяти мікрон. Їжа має свій
особливий склад, в ротовій порожнині створюється своєрідна інформація про подразники.
Молекули харчової маси причіплюються довідповідних ділянок на поверхні рецептора. Щоб
сформувалось смакове відчуття необхідно передати отриману інформацію в головний мозок.
Біоток не може розповсюджуватися за межі клітини, де він з’явився, але під його дією
формуються хімічні передавачі інформації – медіатори. Вони викликають нервові імпульси,
які розповсюджуються нервовими волокнами, по яким інформація про їжу передається в
головний мозок.
В передачі і нформації бере участь велика кількість нервових волокон. По одним
нервовим волокнам передається оповіщення тільки про те, що речовина має солоний смак,
по іншим – солодкий, кислий, гіркий. Більшість волокон здатні передавати інформацію про
всі чотири основні види смаку.
Їжа буває не тільки гіркою або солодкою, але й рідкою чи твердою, холодною чи
гарячою. Крім смакових рецепторів, на язиці є терморецептори, які передають сигнали про
температуру їжі, тактильні рецептори сигналізують про консистенцію продуктів харчування.
Тактильні рецептори працюють найшвидше, тому свою інформацію в головний мозок
передають раніше ніж смакові та температурні.
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Відомості про їжу поступають до смакових центрів, де оброблюються. Ці центри
розташовуються в корі головного мозку в гіпоталамусі, таламусі. Активно функціонують
нейрони.
Серед нейронів кори є спеціалісти-дегустатори, які розрізняють одні кисле, інші
солоне. Єнейрони, які здатні розбиратися у різних смаках. Отриману інформацію нейрони
розпізнають, аналізують, перероблюють. В результаті роботи смакового аналізатора і
виникає складене із самих різних відтінків, самих різних смаків і до того ж емоційно
забарвлена уява: смачно- приємно, несмачно-неприємно.
Робота смакового аналізатора залежить від багатьох причин, а саме від стану системи
травлення в цілому, особливо шлунка. Під час споживання їжі, голодній людині все здається
дуже смачним. В цей момент смакові рецептори активні, їх чутливість загострена. Після
насичення їжею, смакові рецептори втрачають свою активність, так, як отримали
“повідомлення” від “задоволеного” шлунка. Через дві години, під дією сигналів шлунка,
який вжез голоднів. Чутливість рецепторів знову відновлюється, а через 3-4 години стане
високою. На чутливість смакового аналізатора впливає багато факторів: зміна температури,
робота м’язів, стрес і т.д., які викликають збої в обміні речовин.
Їжу, яка має привабливий вигляд і гарний запах зразу ж хочеться з’їсти. Спочатку їмо
очима. Центри смаку і нюху знаходяться майже разом. Нейрони взаємодіють між собою і
обмінюються інформацією. Якщо людині зав’язати очі і дати понюхати лимон, в роті
передчуття кислого.
При дослідженні слини, яка виділяється в момент смакових відчуттів, вияснилось, що
слина виділена на запах хліба відрізняється від слини, яка утворилась при запаху м’яса. Без
помилково і точно нейрони нюхового центра проінформували смаковий центр про ту їжу,
яка буде спожита. Тіснопов’язаний смаковий центр із зоровим. З відкритими очима їсти
приємніше, ніж із закритими. Гарно сервірований стіл непросто радує очі, але й посилює
виділення травних соків, що покращує перетравлення їжі і засвоєння її.
Новонароджені діти розрізняють солодке, кисле, солоне, гірке. Речовини, які погано
пахнуть викликають у дитини невдоволену гримасу.
Температура їжі відіграє велику роль у смакових відчуттях. Коли споживаєш гарячу
їжу, смаку майже невідчуваєш. Найбільш сприятлива температура для сприйняття смаку в
межах 15 - 30 градусів.
Більшість людей відчувають смак цукру при розведені в 500 разів, смак солі при
розведені розчину в 2000 разів.
Про смаки не сперечаються. Одні полюбляють солоне, інші – солодке, кисле...
Пристрасть обумовлена побутовими традиціями, звичками, сформованими з дитинства.
Притаманні вони, ймовірно, тільки людині
Іноді чуємо фразу: ”Хочеться чогось смачненького, солоного чи солодкого”. В
організмі виникає тимчасовий дефіцит окремих речовин. Вагітні жінки, діти полюбляють
їсти звичайну крейду. Якщо не любили солодке, а раптово потягнуло на шоколад, сам собі
став діагноз: дефіцит магнію. Те ж саме відбувається, якщо захотілося чогось кисленького.
Взагалі, прислухайтеся частіше до свого організму. П'єте газовані напої - погано з кальцієм.
Кавомани страждають від нестачі заліза, сірки і фосфору. Не варто їсти на ніч солоне та
гостре, адже ці продукти провокують безсоння та збуджують апетит.
Висновок. Якщо людина захоплюється надмірно солоною, солодкою, гострою їжею
— це може призвести до поганих наслідків.
Тільки помірність допоможе зберегти нормальнее функціонування органів шлунковокишкового тракту, а значить дозволить відчувати задоволення від їжі.
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ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ
ПрохоренкоС. М.
Ківерцівський фаховий медичний колледж
NON-STANDARD FORMS OF WORK IN CLASSES OF FOREIGN LITERATURE AS A
GUARANTEE OF DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF STUDENTS
Prokhorenko S. M.
Kivertsy Professional Medical College
Abstract. The article contains materials of theoretical substantiation and experimentally
tested system of non-standard teaching methods and techniques aimed at developing the creative
abilities of students while studying the subject "Foreign Literature". The experience of many
scientists and teachers-practitioners is generalized, numerous examples of tested innovative
technologies are represented.
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Провідними напрямками вищої освіти сьогодення є формування активної та творчої
особистості. Сучасний студент має бути здатним самостійно діяти, приймати рішення,
швидко адаптуватися до нових умов праці, творчо мислити, працювати з інформацією, бути
контактним та комунікабельним, адекватно реагувати на виклики, які підносить життя,
самостійно розвивати власний інтелект. Така навчальна дисципліна як зарубіжна література
відіграє надзвичайно важливу роль у формуванні всесторонньо розвиненої особистості, адже
головне призначення заняття – організувати творчий процес.
Творчість – найвища форма активності в діяльності особистості. А головним
завданням сучасного заняття є створення таких ситуацій, щоб студентам було цікаво, щоб
вони мали змогу розвивати творчі здібності. Відомий дослідник впливу творчості на
розвиток особистості Л. Виготський констатує, що креатив є там, де новизна, і там, де
відтворюється, міняється, узагальнюється вже створене.
Література, без сумніву, - царина творчості. Вона відносить нас у світи, створені
уявою письменників, їхньою художньою вигадкою. І вони здаються студентам реальними,
живими, приваблюючи своєю неперевершеністю і красою.
Об’єкт навчально-виховного процесу – це, звичайно, студент. Тому під час навчання у
закладі освіти обов’язковими факторами є формування його життєвих компетентностей,
розвиток творчих здібностей, застосовуючи при цьому традиційні і новітні технології,
регіональні та всеукраїнські програми, розроблені з урахуванням стандартів освіти.
Наукова література визначає творчість як активність, кінцевий результат якої –
створення якісного та принципово іншого продукту, який буде неповторним, оригінальним
та унікальним (при цьому мається на увазі, що творчість завжди має творця суб'єкта
діяльності).
Творча особистість відрізняється:
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✓ нестандартним мисленням;
✓ відхиленням від шаблону;
✓ оригінальністю;
✓ ініціативністю;
✓ наполегливістю;
✓ високим рівнем самоорганізації;
✓ працездатністю.
Творча особистість володіє внутрішніми передумовами творчої активності, тому
викладач, поставивши за мету розвиток творчих здібностей студентів, формування їх як
креативних особистостей, повинен використовувати форми, методи і засоби педагогічної
діяльності, що будуть забезпечувати розвиток творчого потенціалу студентів.
Основним завданням викладача літератури є виховання особистості, здатної до
сприймання і розуміння краси та організації життя за її законами. Після закінчення закладу
освіти, студент має стати всесторонньо розвиненою особистістю, яка має творчі життєві
орієнтири, наділена естетичним смаком та широким колом інтересів. Застосовуючи лише
традиційні методи, досягти такого результату буде вкрай важко. Тому варто скористатися
інтерактивними засобами навчання.
На думку багатьох сучасних методистів, інтерактивне навчання є альтернативним
стосовно традиційного. Чим відрізняються інтерактивні методики:
✓ розвивають різні форми мислення кожного студента;
✓ орієнтують викладача на особистісний розвиток здобувача освіти;
✓ передбачають демократичний стиль спілкування та підтримують ініціативу
студента;
✓ пізнавальна діяльність на перший план виводить творчі й реконструктивні
завдання;
✓ надають перевагу груповим та індивідуальним формам роботи, які ґрунтуються на
довірі до молодої людини, її здатності відповідати за себе і свої вчинки;
✓ максимально залучають до навчального процесу власний досвід студентів, їхнє
мислення, фантазії.
Заняття з зарубіжної літератури має викликати у студентів колективні художні
переживання, аби мотивувати до обміну естетичними емоціями, думками та переживаннями.
Яким чином можна цього досягнути? Формування творчих здібностей за допомогою
літератури передбачає:
✓ розв’язання найрізноманітніших творчих завдань, як на заняттях, так і поза ними;
✓ врахування вікових особливостей молодих людей;
✓ залучення до активної діяльності на занятті усіх здобувачів освіти;
✓ викладач відштовхується від тексту твору, формуючи творчу проблему;
✓ індивідуальний підхід до кожного студента з урахуванням його естетичного
смаку, рівня культурного розвитку, інтересів, тощо.
Викладач має розуміти, що навчити, розвинути та виховати особистість можливо
тільки в дії. Тому основа роботи з формування творчої особистості студента полягає в
організації його життя, де важливу функцію відіграє стимулювання позитивної мотивації в
процесі організації різноманітних видів діяльності.
Визначимо головні напрями, які сприяють не тільки інтелектуальному, але і творчому
розвитку особистості молодої людини.
1. Побудова навчального процесу з врахуванням його глибинних закономірностей.
Наставник повинен намагатися постійно активізовувати здобувачів освіти, намагаючись
розвинути у них самостійність та ініціативу, урізноманітнити методи і прийоми діяльності. У
сучасних закладах освіти авторитарне викладання дедалі більше поступається спільній
пошуковій та творчій роботі викладача та студента. На відміну від старої дидактики, що
«базується на відтворенні готових знань, створюється зовсім інша дидактика, побудована на
творчій активності» (М. Скаткін). Проте не слід за ціль ставити урізноманітнення заняття.
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Усі методи, прийоми, форми навчальної діяльності мають бути виправданими з точи зору
педагогіки.
2. Слід виховувати у студентів справжній інтерес до літературних творів, постійно
збуджуючи позитивне емоційне ставлення до процесу здобуття знань. Навчальний процес
можливо удосконалити лише при умові забезпечення сприятливого ґрунту для навчання.
Навчальна діяльність не має бути тягарем ні для студентів, ні для викладача.
Щоб стимулювати творчу активність студентів, під час роботи необхідно
використовувати ефективні методи, які максимально направлені і на розвиток як творчих,
так і інтелектуальних здібностей. Розглянемо декілька методів та прийомів, які пройшли
апробацію і їхня ефективність доведена завдяки активному застосуванню на заняттях
літератури:
✓ метод проектів;
✓ метод “мозкового штурму”;
✓ метод «Фішбоун»;
✓ метод паралелей і порівнянь;
✓ прийом моделювання ситуацій;
✓ прийом асоціацій.
Викладач - це творець, який гармонійно поєднує ремесло і творчість: нестандартність
роботи, артистизм, поетичність мови, талант у спілкуванні зі студентами. Підсумовуючи,
можна виокремити наступні рекомендації для розвитку творчих здібностей студентів:
✓ не ставити за мету дати знання, а намагатися зародити паростки творчості та
інтересу;
✓ вчасно помічати, виявляти заховані творчі здібності вихованців, "розбудити" їх:
✓ задіювати не тільки розум, а й почуття студентів, емоційно надихати їх на
творення чогось нового;
✓ увагу зосереджувати на виборі оптимальних та ефективних завдань та
обов’язково враховувати вікові особливості студентів;
✓ шукати завдання, які б пробуджували душі до творчості, креативу, заохочувати
творчим підходом, спрямованими на розвиток допитливості, мислення, фантазії, уяви;
✓ створювати проблемні ситуації, що вимагають пошуків альтернативи,
прогнозування;
✓ допомогти кожному повірити у власні сили;
✓ не ставити в рамки творчу уяву студентів, а навпаки, дозволити політ фантазії;
✓ не повчати, а радити, підтримувати у починаннях;
✓ хвалити і відзначати навіть за незначні досягнення, підкреслювати їхню
оригінальність, важливість, адже творчість є тоді, коли молода людина відчуває, що її
цінують.
Якщо викладач не забуватиме про це, то він справді зуміє прищепити любов до
рідного слова, навчить оригінально, нестандартно висловлювати думки, тобто виховає
творчу особистість. Немає необдарованих студентів - є дорослі, які не займаються розвитком
дитини, адже будь-які здібності, творчі також, потребують розвитку, тому саме на це має
бути спрямований навчально-виховний процес.
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РЕАБІЛІТАЦІЙНА ОСВІТА МЕДИЧНИХ СЕСТЕР:ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВІТКУ В УКРАЇНІ
Рудакова Наталя
ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»
REHABILITATION EDUCATION OF NURSES: PROBLEMS AND PROSPECTS OF
DEVELOPMENT IN UKRAINE.
RudakovaN.E.
Andrei Krupynskyi Lviv medical academy
Abstract.Rehabilitation nurses works with patients who have a temporary, progressive, or
permanent disability or illness that limits their ability to function in daily life. These nurses work as
part of a rehab team, which may include various personnel ranging from a primary care physician,
to a physical therapist, to a spiritual counselor; all of whom work in concert to design and
implement a plan of care best suited to each patient’s needs. Rehabilitation Nurse Teachers must
use the principles of rehabilitative care as defined in the established International Rehabilitation
Nursing Practice Standards.The introduction of new training programs for nursing rehabilitation
assistance will be a step forward in bringing Ukraine's professional education closer to world
standards.
Key word:Rehabilitation Nursing Practice, training programs, physical therapist, rehab
team.
Актуальність проблеми.Важко описати роль сестри/брата медичних у медицині, у
суспільстві та ужитті кожної людини. Європейська конференція із сестринської справи
(Відень,1988) наголосила, що без сестер медичних немає майбутнього. Такій підхід до
сестринської справи, як складової частини системи охорони здоров’я, залишається
актуальним і в ХХІ ст..[1] Сьогодні, як ніколи, пацієнти потребують якісно нового виду
медсестринської допомоги, яка стане можливою при здійсненні сестринського процесу. В
його основі повинен лежати продуманий і чітко спланований підхід, розрахований на
задоволення потреб пацієнта. І найяскравішим прикладом необхідності чіткого розуміння
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сестринського процесу є надання допомоги в реабілітації. За даними ВООЗ більше 1
млрд людей у світі мають ту чи іншу форму інвалідності. В Україні станом на початок 2019
року налічується 2,6 млн осіб з інвалідністю, з них 161 тис. дітей. Більшість із них
потребують реабілітації [3].
Зараз система реабілітаційної медицини є досить фрагментарною, в ній рідше
застосовується мультидисциплінарний підхід. Проте вчасно надана допомога є
профілактикою обмежень, що виникають у людини та призводять до інвалідності, сприяє
максимально можливому відновленню функцій організму та пристосуванню до активного
життя.
Реабілітаційна медична сестра є повноправним учасником реабілітаційного процесу.
Закон України “Про систему реабілітації в Україні” передбачає включення медичної сестри,
як фахівця з реабілітації, в склад мультидисциплінарної команди. Мультидисциплінарна
команда – це організаційно оформлена, функціонально відокремлена група фахівців, які
об’єднані спільними цілями реабілітаційного процесу та проводять реабілітацію високої
інтенсивності в закладах охорони здоров’я стаціонарного та амбулаторного типів в гострому,
підгострому та довгостроковому реабілітаційних періодах. Реабілітаційна медична сестра –
це фахівець, до якого пред’являються високі вимоги і, перед всього, до її рівня освіти - не
нижче ніж бакалавр або магістр[2].
Згідно до Національного класифікатора професій з 2016 року в Україні реабілітаційна
медична сестра прирівнюється до «асистента фізичного терапевта». І, якщо, на сьогоднішній
період в Україні активно впроваджуються програми освіти для лікарів фізичної терапії,
фізичних терапевтів та ерготерапевтів, зовсім відсутня система підготовки реабілітаційних
медичних сестер в закладах фахової підготовки. Існують певні кваліфікаційні вимоги до
навчальних програм для фахівців реабілітації (розроблені Всесвітньою федерацією
ерготерапевтів і Всесвітньою конфедерацією фізичної терапії), які застосовують в усьому
світі. Їх головна вимога — «фахівець має вчити фахівця», тобто лікар загальної практики не
може вчити реабілітаційну медичну сестру. Наступна вимога — навчання має відбуватися у
середовищі, де фахівець згодом працюватиме, тож навчальна практика в санаторії, в кабінеті
лікувальної гімнастики або загальному відділенні не дасть можливості майбутній
реабілітаційної сестрі надати кваліфіковану допомогу пацієнтам, у травматологічному чи
нейрохірургічному відділеннях,які нещодавно отримали травму або захворіли. На
сьогоднішній час ні одна програма по підготовці або перепідготовці медичної сестри для
роботи в реабілітації не відповідають цим мінімальним вимогам[4].
Зважаючи на соціальну значущість проблеми професійної підготовки реабілітаційних
медичних сестер з вищою освітою в умовах впровадження Національної програми
реабілітаційної допомоги населенню, її актуальність і недостатнє дослідження цієї теми є
необхідність розробки програми підготовки медичних сестер бакалаврського та
магістерського освітніх рівнів.
Мета дослідження. Теоретичне обґрунтування та практична розробка ефективності
моделі реабілітаційної освіти для медичних сестер бакалаврів та магістрів.
Матеріали та методи: теоретичні – історико-порівняльний аналіз наукової літератури
і нормативних документів з метою виявлення особливостей виникнення й розвитку
реабілітаційної освіти в Україні та за кордоном у останній чверті ХХ- початок ХХІ ст,
визначення груп професійних компетенцій фахівців зазначеного профілю, емпіричні –
анкетування, бесіда, тестування;
Результати та їх обговорення.Освіта медичних сестер в Україні протягом XX
століття була відокремлена від світової системи підготовки медсестринських кадрів, а
відповідно від світових тенденцій розвитку медсестринства. Це пояснює її невідповідність
міжнародним вимогам і стандартам в галузі реабілітаційної допомоги. На сьогодні МОЗ
України активно розробляє комплексний підхід до надання реабілітаційних послуг
населенню. Наказ Міністерства охорони здоров'я України 13.12.2018 № 2331 Зміни до
Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона
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здоров’я» запровадив трансформацію посад колишніх медсестр з лікувальної фізкультури,
масажу, інструкторів трудової терапії та трудової адаптації до асистентів фізичних
терапевтів та ерготерапевтів. Ці зміни суттєво покращують якість надання реабілітаційних
послуг та незалежність медичних сестер з реабілітації в питаннях реабілітаційного та
паліативного догляду. Медична сестра з реабілітації є активним членом реабілітаційної
команди. Відповідно цьому, завдання закладів вищої освіти запровадити нову програму
навчання з реабілітаційної освіти для майбутніх медичних сестер[5].
Впродовж 2020 року у ВНКЗ ЛОР: «Львівської медичної академії імені Андрея
Крупинського» була створена та затверджена нова типова та робоча програми підготовки на
спеціальності «Акушерська справа» з дисципліни «Медична та соціальна реабілітація», яка
по новому висвітлює діяльність майбутньої акушерки при наданні реабілітаційної допомоги.
При написанні програми враховувались сучасні доказові методи реабілітаційної допомоги та
мінімізувались методики, які не мали всесвітнього наукового визнання. Так, у програмі
максимально мінімізувались теми апаратної терапії, а збільшились години для вивчення
понять та положень:«Реабілітаційна допомога в період вагітності», «Поняття больового
синдрому», «Основні реабілітаційні програми в період менопаузи», «Поняття про
Міжнародну класифікацію функціонування», «Інсульт в період менопаузи: реабілітаційна
допомога», «Реабілітація після пологів: стратегія відновлення та збільшення фізичної
активності» та інші.
Вивчення доказових методів реабілітаційної допомоги дає надію на збільшення рівня
мотивації на вивчення складної дисципліни для майбутніх акушерок, медичних сестербакалаврів. Методи зворотного зв’язку на заняттях дають можливість викладачу
відслідкувати зацікавленість аудиторії у вивченні дисципліни, проаналізувати та допомогти
у вивченні складних тем та розділів.
В подальшому викладачем планується впровадити нову типову та навчальну програму
з дисципліни «Медична та соціальна реабілітація» як на бакалаврському рівні, так і на рівні
магістрів, як дисципліни за вибором.
Висновки та перспективи подальших досліджень.
Активне впровадження реабілітаційної допомоги населенню України вимагає
створення високоякісних програм підготовки фахівців реабілітаційної команди. Медична
сестра є активним членом реабілітаційного процесу, і тому зобов’язана володіти вміннями та
навичками, які відповідають світовим стандартам в галузі реабілітації. Якісний і сучасний
рівень реабілітаційної освіти медичних сестер тісно переплітається з вивченням сучасних
підходів до практичної діяльності в країнах Європи, США та Австралії, а також
усвідомленням необхідності запровадження власних навчальних тактик. Роль медичної
сестри з реабілітації – це рівні партнерські відносини з лікарем, командна робота «лікар –
фізичний терапевт-медсестра», яка орієнтована на потреби пацієнта, надання безперервної
реабілітаційної допомоги на всіх етапах відновлення.
Формування компетентностей майбутньої сестри медичної повинні відповідати
сучасним європейським тенденціям у сфері навчання, де роль сестри медичної - це активна
незалежна одиниця. А всі компетентності, які формуються, починаючи з першого курсу
навчання, повинні вдосконалюватись згідно європейським стандартам. Медсестра нової
генерації має забезпечувати сучасний висококваліфікований догляд, володіти методами
реабілітаційних заходів і паліативної допомоги, навичками навчання та комп’ютерними
технологіями, приймати професійні рішення, проводити первинну медико-санітарну роботу,
організовувати якісний медсестринський процес тощо. Медсестринський процес
розглядається, як метод організації та виконання медсестринського догляду за пацієнтом,
направлений на задоволення фізіологічних, психологічних та соціальних потреб людини,
сімей чи суспільства[4].
Нашою перспективою, у навчанні, має стати поглиблене вивчення європейського
досвіду професійної підготовки майбутніх медсестер з реабілітації. Компетентність –
результат не тільки здобутої освіти, вона не можлива без поглиблення та власного досвіду на
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шляху до удосконалення професійного зростання. Професія медичної сестри –
найпоширеніша в системі охорони здоров’я, тому проблеми медсестринської освіти й
діяльності є надзвичайно актуальними, особливо на шляху створення конкурентоспроможної
медичної сестри в Україні, для її інтеграції у всі медичні системи світу [6].
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FEATURES OF STUDENTS' PRACTICE IN KOVEL PROFESSIONAL MEDICAL
COLLEGE IN THE CONDITIONS OF DISTANCE LEARNING
SovtusI.M., KornisikN.M.
Kovel рrofessional medical college of Volyn regional council
Abstract. The use of cloud services in the modern information society is a full-fledged
learning tool that allows the establishment of education to create its own online environment and
create a personal educational space for students and teachers as effectively as possible. To ensure
a full-fledged educational process during distance learning and effective communication with
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students, a modern teacher must systematically improve professional and pedagogical and
digitalcompetence, activate the use of information and communication technologies, both in the
educational process on the whole and in distance learning.
Key words: students, practical training, practice, distance learning, medical college,
educational platforms.
Актуальність проблеми.В Законі України «Про фахову передвищу освіту» в розділі I
«Загальні положення» статті 50 «Практична підготовка осіб, які здобувають фахову
передвищу освіту» в пункті 1 зазначено, що практична підготовка осіб, які навчаються у
закладах фахової передвищої освіти, здійснюється шляхом проходження ними практики на
підприємствах, в установах та організаціях (базах практики) згідно з укладеними закладами
фахової передвищої освіти договорами або у структурних підрозділах закладу, що
забезпечують практичну підготовку [6].
У зв’язку з уведенням попереджувальних заходів поширення коронавірусної інфекції
СОVID 19 в державі, освітній процес у коледжі з 12.03.20 р. було переведено на дистанційну
форму. Навчальні заняття проводилися дистанційно відповідно до розкладу занять на ІІ
семестр 2019/2020 навчального року з використанням веб-ресурсів на освітніх сайтах [14].
У період карантину, для забезпечення безперервності освітнього процесу студенти
проходили навчальну, виробничу та переддипломну практику в дистанційному режимі на
виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. №211 «Про запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2» [16], наказу МОН від 16.03.20 р. №406 «Про організаційні
заходи по запобіганню поширення коронавірусу СОVID-19» відповідно до рекомендацій
наданих у листі МОН від 27.03.20 р. №1/9-178, рекомендацій державної установи «Центр
розвитку медсестринства Міністерства охорони здоров’я України» від 03.04.20 р. №119,
наказів директора коледжу та ін.
Мета: висвітлення особливостей проведення практики студентів в Ковельському
фаховому медичному коледжі в умовах дистанційного навчання.
Матеріали та методи. Для вивчення окресленої теми використано методи:
системний, аналітичний, індукції, дедукції, аналізу наукової літератури, освітніх
нормативних документів підготовки фахівців фахової передвищої освіти.
Результати та їх обговорення. Одним з гострих та актуальних питань, яке постає
перед сучасним закладом фахової передвищої освіти, є забезпечення високого науковотеоретичного і методичного рівнів викладання дисциплін, особливо, якщо мова йде про
дистанційну освіту [11].
Пріоритетом для фахової передвищої освіти є практична підготовка фахівців, тому
виникає питання: Чи дистанційне навчання зможе забезпечити потреби якісної підготовки
молодших бакалаврів? Адже без практичного відпрацювання навичок варто забути про
кваліфікованого фахівця. Як показують реалії нашого життя, технічний прогрес не стоїть на
місці – він стрімко рухається вперед, незважаючи на всілякі перешкоди [5, с. 33].
Формування професійних компетенцій студентів, розвиток і вдосконалення їх
фахового мислення, що відбувається під час практичної підготовки – запорука професійної
майстерності майбутніх медичних працівників. За умови якісного комплексного підходу до
практичної підготовки студентів, при дотриманні єдиних вимог щодо виконання різних
практичних навичок, маніпуляцій студентами і викладачами покращується фахова
підготовка майбутніх спеціалістів і скорочується період їх адаптації на робочих місцях. [13,
с. 138].
Виникає певна дилема: з одного боку, дистанційне навчання – вимога сучасності, з
іншого – практична підготовка спеціалістів.
Основні переваги дистанційного навчання: збереження здоров’я, запобіганню
поширення коронавірусу СОVID-19; доступність матеріалів для навчання в режимі 24/7;
гнучкість; інтерактивність, використання різних освітніх технологій; полегшення процесу
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індивідуального навчання студентів; формування у студентів комунікативної та
інформаційної компетентностей.
Однак поряд з безумовними перевагами є низка недоліків дистанційного навчання:
відсутність живого спілкування; недостатній контроль над рівнем засвоєння вивченого
матеріалу; ідентифікація здобувача освіти; необхідність самодисципліни, свідомості та
самостійності; відсутність можливості передачі практичних навичок, адже не усі теми
навчальної дисципліни можна викладати дистанційно, практичні заняття потребують
безпосереднього контакту викладача зі студентом; неможливість проходження виробничої
та переддипломної практики в лікувальних закладах.
Українське законодавство на державному рівні регулює питання distance
education. Починаючи з Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні
(затверджено Постановою МОН України від 20.12.2000 р.). У Концепції розвитку
дистанційної освіти в Україні зазначено [9]:
▪ Дистанційна освіта – це форма навчання, рівноцінна з очною, вечірньою, заочною
та екстернатом, що реалізується, в основному, за технологіями дистанційного навчання.
▪ Технології дистанційного навчання складаються з педагогічних та інформаційних
технологій дистанційного навчання.
▪ Педагогічні технології дистанційного навчання – це технології опосередкованого
активного спілкування викладачів зі студентами з використанням телекомунікаційного
зв’язку та методології індивідуальної роботи студентів з структурованим навчальним
матеріалом, представленим у електронному вигляді.
▪ Інформаційні технології дистанційного навчання – це технології створення,
передачі і збереження навчальних матеріалів, організації і супроводу навчального процесу
дистанційного навчання за допомогою телекомунікаційного зв’язку.
Дистанційне навчання – це форма навчання з використанням комп’ютерних і
телекомунiкацiйних технологій, які забезпечують інтерактивну взаємодію викладачів та
студентів на різних етапах навчання i самостійну роботу з матеріалами інформаційної мережі
[4].
Дистанційне навчання – сукупність наступних заходів [4]: засоби надання учбового
матеріалу студенту; засоби контролю успішності студента; засоби консультації студента;
засоби інтерактивної співпраці викладача і студента; можливість швидкого доповнення
курсу новою інформацією, коригування помилок.
Систему дистанційного навчання спрямовано на людей, які є відповідальними та соціально зрілими особистостями, та не потребують постійного контролю з боку викладача.
Тому в процесі дистанційного навчання на основі особистісно орієнтованого підходу
необхідно чітко організувати освітній процес та розробити такі практичні завдання, де його
учасники зможуть реалізуватися та показати свої знання [20].
Інтерактивне спілкування суб’єктів навчання відбувається у 2 режимах [2, с. 22]: 1)
синхронному (он-лайн) у формі дискусії, семінару, конференції; 2) асинхронному (оффлайн) у формі електронного листування (e-mail) або шляхом проведення форумів.
Дистанційний формат навчання, як і будь-який новий формат, – це експеримент, який
вимагає гнучкого підходу. Під час визначення структури і форм навчання педрада має
орієнтуватись на освітню програму, навчальний план, вікові особливості студентів, їхній
фізичний, психічний та інтелектуальний розвиток, особливості регіону тощо. Орієнтиром
мають бути державні стандарти фахової передвищої освіти. Дистанційне навчання
відбувається по-різному. І тому саме заклади освіти мають визначати, як вони
завершуватимуть навчальний рік, що потрібно підтягнути та вдосконалити, на чому
акцентувати увагу. Міністерство освіти і науки України дає таку можливість, адже розуміє,
що на місцях краще знають свої особливості і стандартизований підхід до всіх тут не
спрацює [11, 19].
Одним з викликів діджиталізованого суспільства є готовність педагога до цифрової
трансформації процесу навчання, проєктування індивідуальної освітньої траєкторії та
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організації сучасного процесу педагогіки партнерства між студентами та педагогом,
педагогами та батьками [3, с. 276].
Новою є роль викладача: дистанційна освіта розширює і оновлює роль викладача,
робить його наставником-консультантом, який повинен координувати пізнавальний процес,
постійно удосконалювати ті курси, які він викладає, підвищувати творчу активність і
кваліфікацію відповідно до нововведень та інновацій [9].
В умовах дистанційного навчання проведення практики студентів в Ковельському
фаховому медичному коледжі відбувається відповідно до нормативно-правових документів
про діяльність коледжу: графіку навчального процесу, положення про організацію практики
студентів, графіків проходження виробничої та переддипломних практик, наказів МОЗ та
МОН України, Управління охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації, законах
України «Про Освіту», «Про фахову передвищу освіту» та інших нормативно-правових актах
[12].
В наказі МОЗ України 07.12.2005 р. №690 «Про затвердження Положення про
організацію та проведення практики студентів вищих медичних і фармацевтичних
навчальних закладів I-II рівнів акредитації» зазначено:
➢ Завданняминавчальної практикиє закріплення студентами теоретичних знань з
предметів відповідно до навчального плану та набуття ними практичних навичок і
вмінь відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики Галузевих стандартів вищої
освіти.
➢ Виробнича практика має на меті набуття студентами професійних навичок із
спеціальності, систематизацію, закріплення та розширення знань, отриманих під час
вивчення циклу професійної і практичної підготовки, розвиток професійного мислення,
прищеплення умінь організаторської діяльності в умовах лікувально-профілактичного
закладу.
➢ Переддипломна практикапроводиться після проходження теоретичного
курсу,
успішного складання іспитів та заліків, передбачених навчальними планами. Під час
переддипломної практики студенти виконують обсяг роботи відповідно до програм
практики.
Враховуючи, що до нового формату навчання адаптується не тільки сам викладач, але
також студенти та їх батьки, адміністрацією закладу спільно з викладачами, було обговорено
яких цілей реально досягти в період дистанційного навчання із застосуванням відповідних
інформаційно-комунікаційних технологій, розроблено план впровадження дистанційного
навчання (визначення цілей і завдань: складання індивідуальних планів роботи викладача з
переглядом навчальних планів на період дистанційного навчання та, за потреби, їх
коригування, з метою визначення обов’язкового мінімуму матеріалу, який потрібно
встигнути відпрацювати протягом навчального дня, і додатковий обсяг, який можна
виконати факультативно, якщо є можливість); вибір інструментів, які використовуватиме
викладач у період дистанційного навчання (з урахуванням того, що методика визначає
інструменти та тестуванням нового інструменту самостійно, перш ніж використовувати його
в роботі зі студентами); розробка інструктивних навчальних матеріалів для покрокового
навчання студентів працювати з онлайн-інструментами, завантаження навчальнометодичних матеріалів, онлайн заняття з поясненням та візуалізацією навчального матеріалу,
демонстрацією практичних навичок, форми та методи контролю освоєння матеріалу,
запланованого за навчальною програмою тощо).
У рамках дистанційного режиму роботи, на період карантину, використовувалися для
ефективної комунікації наступні канали зв’язку (освітні платформи):
1. Сайт коледжу [8] для розміщення:
➢ інформаційних оголошень в розділі «Інформація», «Освітні платформи» для
ефективного, всебічного зв’язку адміністрації коледжу з викладачами, батьками, студентами,
зокрема: «Дистанційне навчання студентів на карантині: інформація батькам», «Аксіоми
«дистанційки» для студентів», «Варто знати!!! Щодо коронавірусу» [7, 14];
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➢ навчально-методичних матеріалів для студентів.
2. Viber– мобільний додаток для швидкої комунікації з можливістю забезпечення
зворотного зв’язку для створення груп / спільнот, здійснення відеодзвінків, з метою
попереднього інформування студентів щодо переходу на відповідні освітні платформи,
покрокового інструктажу (повідомлень про час, формат і тему практичного заняття),
вирішення відповідних питань щодо навчання (відповіді на можливі питання, що стосуються
особливостей матеріалу).
3. Платформа Zoom – сервіс для проведення відео конференцій та вебінарів (програма
для відеодзвінків). За розкладом організовували та проводили онлайн-зустрічі з студентами –
з метою пояснення навчального матеріалу, демонстрації практичних навичок, активізації
пізнавальної діяльності, для контролю знань, студентських презентацій, дискусій,
віртуальних робочих обговорень. Технологія аудіо-візуального спілкування знімає питання
відсутності живого контакту між викладачем і студентом.
4. Базові сервіси Google:
Обліковий запис Google –виконує роль основної реєстраційної інформації Google і
складається з єдиної адреси електронної пошти та пароля. Дозволяє легко переходити до
будь-якої служби Google, для якої використовується ця ж реєстраційна інформація
(наприклад, групи Google, Gmail). Таким чином, увійшовши один раз, більше не потрібно
виходити та входити в інший обліковий запис, щоб перейти до іншої служби.
Gmail – безкоштовна електронна пошта з великим обсягом місця для зберігання
повідомлень, із зручним веб-інтерфейсом.
Контакти
Google –
це
інструмент
управління
контактами, який
забезпечуєсортування контактів за групами та упорядкування за іменем чи прізвищем.
Google Classroom – безкоштовний веб-сервіс створений Google для навчальних
закладів з метою спрощення створення, поширення і класифікації завдань безпаперовим
шляхом. Розроблений саме для освітніх потреб – забезпечує можливість викладачам в
умовах дистанційного навчання індивідуалізувати навчання і широко використовувати
групові форми роботи. Основна мета сервісу – прискорити процес поширення файлів між
викладачами і студентами. Цей додаток має вагоме значення для дистанційного навчання,
адже є безкоштовним та містить Google Drive, Google Docs, Sheets and Slides – для створення
та редагування файлів у хмарному сховищі під час співпраці викладачів зі слухачами в
режимі реальності, Google Form G+, Google-форми (результативний онлайн-спосіб
оцінювати навчальні досягнення студентів), Gmail, Google Calendar та ін. Викладач у процесі
навчання може відстежувати рівень розвитку кожного студента, а після контролю та
оцінювання виконаних завдань має можливість повернути матеріал на доопрацювання з
коментарями.
Google Calendar – онлайновий сервіс для планування зустрічей, планів, подій і
справ з прив’язкою до календаря, розкладу і його може використовувати вся група
користувачів (сервіс інтегрований з Gmail).
Google Документи – веб-орієнтований застосунок для роботи з документами, що
допускає спільне використання документа. Зараз замінений на Google Drive – хмарне
сховище від Google з можливістю онлайн (в браузері) перегляду безлічі типів файлів, для
створення і обміну навчальним матеріалом (документи можна редагувати і створювати як в
Google Docs).
Hangouts – це програмне забезпечення для миттєвого обміну повідомленнями та
проведення відеоконференцій (за відгуками студентів, даний додаток потребує встановлення
на мобільний пристрій, а це не усім зручно, тому, Hangouts після проведення тестування
надалі не використовували, а з метою забезпечення швидкої комунікації перевагу надавали
додатку Viber).
Google Meet – корпоративний засіб для організації та проведення відеоконференцій
на базі надійної та захищеної глобальної інфраструктури Google. Meet включено в пакети
Google Workspace і G Suite for Education.
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5. Освітні платформи «Всеосвіта», «На Урок»
– сучасні освітні платформи,
українські онлайн-портали, які допомагають викладачам професійно зростати та
підвищувати педагогічну майстерність, забезпечують необхідними інструментами для
організації дистанційного навчання, розміщення інформаційних матеріалів, проведення
тестового контролю знань студентів (з повідомленням студентам коду доступу через e-mail,
або через мобільний додаток «Viber» / Hangouts).
Вибір засобів педагогічної діагностики базується на відповідних дидактичних
принципах вимірювання результатів навчання. Комплекс завдань дає змогу з використанням
певних діагностичних методів правильно оцінити рівень знань і вмінь суб’єктів навчання.
Серед засобів об’єктивного контролю найбільш науково обґрунтованим є метод тестування.
Онлайн тестування дає можливість здійснювати швидкий і одночасний контроль
знань у групах студентів з отриманням результатів тестування відразу після закінчення
тесту, що має свої переваги. Під час проведення тестового контролю всі студенти
перебувають у рівних умовах і тим самим досягається максимальна об’єктивність контролю,
практично виключена можливість користування літературними джерелами (індивідуальні
завдання для кожного студента та встановлення обмеження часу на відповідь).
Професіоналізм діяльності викладача закладу фахової передвищої освіти передбачає
оптимальне поєднання суто педагогічної діяльності з науково-дослідною та навчально-методичною роботою.
Викладач має не тільки ґрунтовно володіти своєю навчальною дисципліною, а й
втілювати в процес викладання інноваційні, цифрові, емоційно-етичні та інформаційнокомунікаційні компетентності.
Викладачі зараз, як ніколи, намагаються забезпечити максимальне впровадження
інформаційних технологій в освіту, щоб майбутній молодший бакалавр мав можливість
виявити свою індивідуальність, розвивати самостійне мислення та свою активну пізнавальну
діяльність [11].
У загальних положеннях Закону України «Про фахову передвищу освіту» від 6 червня
2019 року за № 2745-VIII у статті 1 йдеться про інноваційну діяльність і студентоорієнтоване
навчання. Такий підхід до організації освітнього процесу передбачає спрямованість на
створення або вдосконалення конкурентоздатних технологій навчання та їх трансформацію у
практичну діяльність. Він орієнтований на задоволення потреб та інтересів здобувачів
фахової передвищої освіти, включаючи надання можливостей для формування
індивідуальної освітньої траєкторії.
Викладачі коледжу, при проведенні практики у дистанційно, застосовують
різноманітні інтерактивні технології навчання, що дозволяє вирішувати задачу забезпечення
практичного оволодіння навчальною інформацією у абсолютної більшості студентів,
активізації пізнавальної діяльності і пізнавальної самостійності, адже мають широкий
діапазон застосування. Зважаючи на те, що формування загальних та професійних
компетентностей відбувається одночасно, викладачі обирають такі методи інтерактивного
навчання (з урахуванням специфіки дисципліни), які розвивають у студентів здатність до
абстрактного мислення, розуміння змісту майбутньої професійної діяльності та вміння
адаптуватися та діяти в реальних ситуаціях, зокрема:
1)
опрацювання дискусійних питань («дискусія», метод «Прес»);
2)
кооперативне навчання (онлайн робота в малих групах, в парах, в трійках);
3)
колективно-групове навчання («мозковий штурм», «відкритий мікрофон» тощо);
4)
метод ділової гри [17];
5)
технологія «Веб-квест»;
6)
кейс-метод (case study) [10];
7)
метод дебрифінгу [18];
8)
метод проектів та ін.
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З метою забезпечення освітнього процесу, для проходження виробничої та
переддипломної практик в умовах дистанційного навчання, методичними керівниками
спільно з завідуючою практичним навчанням було:
1. Організовано відеоконференцію в Zoom для студентів та проведено інструктаж.
2. Розроблено електронні щоденники.
3. Створено відповідні групи / спільноти для забезпечення комунікації у мобільному
додатку «Viber».
4. Створено віртуальні класи в Google Classroom. Методичні керівники провели
наповнення класів необхідними навчально-методичними матеріалами. Студенти отримали
запрошення на індивідуальні електронні поштові скриньки Gmail для приєднання та
долучення усіх студентів групи до віртуального класу.
5. В Google Classroom методичні керівники щоденно інформували про план занять на
відповідний день практики, призначали та контролювали виконані завдання, правильність
заповнення електронного щоденника, оцінювали роботу студентів, а також, щоденно,
відповідно до графіку проходження практики, організовували та проводили відеоконференції
на платформі Zoom з метою контролю знань студентів, надання рекомендацій, тощо.
За період практики (навчальної / виробничої / переддипломної) студенти виконували
відповідні завдання (відповідно до розкладу та робочої навчальної програми). Результати
навчання, виконання студентами відповідних завдань за період проходження виробничої
практики наявні в Google Classroom: результати тестового контролю, оформлений
санітарний бюлетень, презентація проєкту, один відеоролик виконання практичної навички,
заповнений електронний щоденник.
В умовах дистанційного проведення виробничої та переддипломної практики
студентів особливо добре себе зарекомендували такі методи, як дебрифінг та метод проєктів.
Технологія дебрифінгу є різновидом зворотного зв’язку для аналізу підсумків спільної
діяльності і визначення якості навчання. Дебрифінг є важливою стратегією викладання та
навчання у сфері охорони здоров’я. Цей метод розширює можливості навчання і дозволяє
студентам вчитися на своїх помилках [1].
Дебрифiнг (англ. Debriefing – «витягування», в даному випадку знань з учасників
ігрової взаємодії) – це процес перегляду суджень або думок учасників інтерактивного
навчання, а також обговорення і порівняння їх вирішення з можливими альтернативами [21].
Суть методу полягає в тому, що кожен студент отримує ситуаційну клінічну задачу –
«легенду», з метою засвоєння конкретної практичної навички, детально опрацьовує
навчальний матеріал та проводить відеозйомку самостійного виконання практичної навички,
а процес відпрацювання практичної навички записує на будь-який записуючий пристрій
(камеру, планшет, мобільний телефон) та імпортує (надсилає) відеоматеріал в Google
Classroom. Викладач та кожен студент групи самостійно переглядають відео в Classroom, а
також разом з іншими студентами та викладачем під час відеоконференції в Zoom. Студенти
мають можливість аналізувати помилки, обговорювати їх між собою та з викладачем,
використовуючи такі функції запису, як «стоп-кадр» і «повернення». Після цього
починається обговорення кожного кроку виконання алгоритму практичної навички,
підмічаються помилки, неточності, студенти радять один одному, як краще було б зробити,
чого слід уникати. Відбувається плавний перехід від обговорення почуттів та емоцій,
проявлених студентами в конкретних ролях, які вони виконували, до більш об’єктивного
обговорення проблем.
Використання методу дебрифінгу, дозволяє підвищити ефективність оволодіння
студентами практичних навичок на ранніх етапах навчального процесу, що відповідає
концепції сучасної освіти про підвищення якості освітніх послуг і підготовки кваліфікованих
спеціалістів, які володіють необхідним обсягом практичних навичок на високому
професійному рівні.
Метод дозволяє детально й об’єктивно оцінювати виконання
студентами практичних завдань, що робить більш відкритою систему оцінювання [18, с.
193].
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В основі проєктної технології є розвиток пізнавальної та дослідницької діяльності
студентів, уміння конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі.
Традиційний зв’язок «викладач – студент» змінюється на «студент – викладач». Під час
роботи над проєктом викладач виконує функцію консультанта. Він допомагає у пошуку
інформації, координує процес роботи над проєктом, підтримує та заохочує. Викладач має
бути компетентним, комунікабельним, враховувати можливості та інтереси студента або
групи виконавців.Метою навчального проєктування є створення педагогом таких умов під
час освітнього процесу, за яких результатом є індивідуальний досвід навчально-пошукової
діяльності студентів. Під час використання цієї технології вирішують цілу низку
різнорівневих завдань: розвивають пізнавальні навички, формують уміння самостійно
конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, активно розвивають
критичне мислення, сферу комунікації тощо. Створення спільних проєктів займає найвищу
сходинку в ієрархії способів організації взаємодії всіх учасників освітнього процесу.
Одночасно із цим можна говорити про максимальні можливості щодо підвищення якості
знань, оскільки у цьому випадку вони стають результатом емоційно насиченої самостійної
пошукової діяльності. Оброблену інформацію студенти подають у вигляді аналізу,
узагальнення, зіставлення з відомими фактами, роблять аргументовані висновки.
Результатом діяльності може бути доповідь, відеоролик, відеофільм тощо. Презентація
підготовленого проєкту відбувається в Google Classroom та під час відеоконференції в Zoom.
Сьогодні метод проєктів вважають одним із найперспективніших методів навчання в
умовах діджиталізації освіти, адже він створює умови для творчої самореалізації студентів,
підвищує мотивацію до навчання, сприяє розвитку інтелектуальних здібностей. Студенти
набувають досвіду вирішення проблем майбутнього самостійного життя, які вони
проєктують у навчанні. Виникає потреба в новому типі стосунків, в основі яких лежали б не
підлеглість і покора, а співпраця, відкритість і довіра. Використання методу проєкту надає
таку можливість: викладачу – надати пріоритет різним видам самостійної діяльності
студентів, студентові – оволодіти значним арсеналом методів дослідження та набути
комунікативної компетентності, студентові та викладачу – досконаліше опанувати ІКТ [15, с.
91].
Таким чином, застосування різноманітних методик та прийомів інтерактивних
технологій навчання забезпечує максимальну навчальну діяльність студентів, формує
загальні та професійні компетентності.
Актуальним є використання в навчанні хмарних сервісів (public cloud services) – комплексних програм та платформ, які функціонують на серверах хмарних провайдерів. Основа
хмарних сервісів полягає в тому, що людина створює акаунт на цій платформі з метою
отримання доступу до свого власного матеріалу з будь-якого ґаджета в будь-якому місці. Для
цього споживач створює логін та пароль, слід зазначити, що всі дані зберігаються [2, 20].
В сучасних екстремальних умовах, у зв’язку з введенням карантину, набирають
популярність у світі інтерактивні дистанційні методи навчання в основі яких лежить
ціленаправлена та контрольована інтенсивна самостійна робота студента, який може
навчатися в зручному для себе місці, по узгодженому розкладу під керівництвом досвідчених
викладачів-наставників. Не є виключенням і наш фаховий медичний коледж, в якому
приділяється постійна увага підвищенню якості надання освітніх послуг, впровадження
сучасних інноваційних методів традиційного і інтерактивного навчання за допомогою
інтерактивних методів і хмарних технологій, різних аудіо-візуальних програм
(відеоконференції на базі платформи Zoom, а також Viber, YouTube, Instagram та ін.). У
Ковельському фаховому медичному Коледжі наявна єдина навчальна мережа LClaud, яка
функціонує з 1 вересня 2020 року [8].
Використання інформаційно-мережевих технологій через організацію системи
співпраці у хмарному середовищі коледжу «ICLOUD» робить навчальний процес більш
ефективним, комфортним, забезпечує як очне, так і, на вимогу часу, дистанційне навчання,
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яке є організованою й контрольованою самоосвітою студентів, в якій активно
використовують комп’ютерну техніку і інформаційно-комунікаційні мережі.
Мережа LClaud – це хмарні технології, сучасний інструмент, який дозволяє віддалено
використовувати засоби обробки та зберігання електронних даних. Перевагами
комп’ютерної інформаційно-мережевої хмарної системі «LClaud» є:
один акаунт;
мінімальні вимоги для доступу до хмарного середовища викладачів, студентів за
індивідуальними логіном та паролем;
одночасне створення документів;
хмарне зберігання інформації;
історія всіх змін документів (ведення статистики змін, можливість відновлення
документа попередньої редакції);
розмежування прав на доступ (різні права на доступ);
використання методів тестового контролю;
підтримка та розвиток (інноваційність, оновлення інтерфейсу та можливостей,
інтеграція з сучасними технологіями);
коледжеві спільнота користувачів (обмін думками та можливостями, ефективні
приклади та досвід);
Висновки:
Проведення практики студентів в Ковельському фаховому медичному коледжі в
умовах дистанційного навчання – новий досвід, як для викладачів, так і для студентів, а
використання хмарних сервісів в сучасному інформаційному суспільстві є повноцінним
навчальним засобом, який дозволяє закладу освіти створити власне онлайн середовище та
формувати особистий освітній простір для студентів та викладачів максимально ефективно.
Отже, щоб забезпечити під час дистанційного навчання повноцінний навчальний
процес, ефективну комунікацію із студентами, сучасному викладачу необхідно
вдосконалювати професійно-педагогічну і цифрову компетентність, активізувати
використання інформаційно-комунікаційних технологій, як в освітньому процесі загалом, так
і в дистанційному навчанні, здійснювати компетентнісний підхід до організації занять,
систематично підвищувати власний рівень педагогічної майстерності (шляхом проходження
курсів підвищення кваліфікації, прослуховування та участі у роботі онлайн вебінарів,
майстер-класів, науково-практичних конференцій, конгресів, семінарів-нарад, семінарівпрактикумів, участі у тренінгах, шляхом перегляду освітніх серіалів на Національній онлайнплатформі з цифрової грамотності «Дія. Цифрова освіта» (https://osvita.diia.gov.ua) тощо).
Викладачі Ковельського фахового медичного коледжу систематично удосконалюють
власну педагогічну кваліфікацію для підготовки висококваліфікованих кадрів з фаховою
передвищою освітою для потреб медицини, економіки та суспільства, забезпечення якості
фахової передвищої освіти,виховання у студентів патріотизму, соціальної активності,
громадянської позиції та відповідальності, академічної доброчесності, формування загальних
та фахових компетентностей, правової та екологічної культури, моральних цінностей,
здорового способу життя, здатності критично мислити, приймати нестандартні рішення,
використовувати новітні технології та самоорганізовуватися в сучасних умовах.
«Те, що ми робимо постійно, з часом стає легшим – не тому, що змінюється природа
завдання, а тому, що наше вміння відточується»
Ральф Емерсон
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВІВ НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНОЇ ДИСТОНІЇ В
ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
Стрельцова Ю.О.
Житомирський медичний інститут ЖОР
PECULIARITIES OF MANIFESTATIONS OF NEUROCIRCULATORY DYSTONIA IN
ADOLESCENCE
Streltsova Y.O.
Zhytomyr Medical Institute ZhRC
Abstract. Neurocirculatory dystonia is a functional disease based on a violation of
neurodynamic autonomic regulation of internal organs and blood vessels. According to the
literature, the frequency of arterial hypertension increases in adolescence and adolescence on the
background of autonomic dysfunction. Age-related hormonal adjustment is important in the
formation of neurocirculatory dystonia. The development of neurocirculatory dystonia in
adolescents is associated with neuroendocrine rearrangements that are active during puberty. The
pathogenesis of this disorder is based on the imbalance between the sympathetic and
parasympathetic systems due to the disintegration of the higher autonomic centers. The course of
the disease in children and adolescents is usually benign.
Key words. Neurocirculatory dystonia, adolescents, course, clinical signs, puberty,
pathogenesis.
Актуальність проблеми. У загальнійструктурісерцево-судиннихзахворювань
нейроциркуляторна дистонія (НЦД) становить 32-50%, а у підлітків – до 75%. Ознаки НЦД
виявлялися у підлітків у віці 15-18 років: у юнаків в 49,4%, у дівчат – у 39,1% [1,c.104]. НЦД,
що виявлена в підлітковому віці (10-20 років), при дії факторів ризику може привести до
розвитку ішемічної хвороби серця, атеросклерозу, артеріальної гіпертензії вже в молодому
віці. Ці невтішні факти мають велике значення, оскільки саме в дитячому та юнацькому віці
закладаються основи психовегетативної симптоматики, яка найбільш яскраво проявляється в
зрілому віці. Таким чином, НЦД у підлітків необхідно розглядати як соціально значиму
проблему[2, с.97].
Мета дослідження: спираючись на вітчизняні та закордонні наукові літературні
джерела, проаналізувати особливості перебігу нейроциркуляторної дистонії у підлітків.
Методи дослідження:бібліосемантичний, системного аналізу та логічного
узагальнення.
Результати та їх обговорення:Нейроциркуляторна дистонія (НЦД) – поліетіологічне
захворювання, основними ознаками якого є нестійкість пульсу, АТ, кардіалгія, дихальний
дискомфорт, вегетативні та психоемоційні порушення, порушення судинного тонусу, низька
толерантність до фізичного навантаження і стресових станів при доброякісному перебігу та
доброму прогнозі життя [3, с.23].
Літературні дані свідчать про тенденцію до зростання частоти артеріальної гіпотензії
на фоні вегетативної дисфункції в підлітковому та юнацькому віці, при чому в дівчат вона
виявляється у 4-6 разів частіше [4, с.74].
Гіпотензивний тип НЦД проявляється поліморфною клінічною симптоматикою і
супроводжується зниженням фізичної та розумової працездатності в підлітковій та юнацькій
популяції, що призводить до формування дезадаптаційного синдрому, зниження якості
життя. При неконтрольованому перебігу цього типу дистонії у молодому віці, можливі
ризики розвитку в майбутньому артеріальної гіпертензії, порушень церебрального
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кровотоку, розладів перебігу вагітності та пологів, формування раннього атеросклерозу,
синдрому хронічної втоми тощо.
Розвиток ВСД у підлітків пов’язаний з нейроендокринними перебудовами, що
активно протікають в пубертатному періоді. В основі патогенезу цього розладу лежить
порушення рівноваги між симпатичною і парасимпатичною системами, обумовлене
дезінтеграцією вищих вегетативних центрів[4, с.76].
Основніклінічні прояви НЦД зводяться до сукупності таких ознак:
1.Стійкийголовнийбіль, запаморочення, зумовленийпорушеннями церебрального
кровообігу
і
недостатністю
тонусу
вен.
Такіцефалгіїпосилюються
у
ранковігодинипіслянічного сну, під час напруження, нападів кашлю, в разізвішуванняголови
з ліжка.
2.Кардіалгічний синдром (болі в прекардіальній області). Частота больових відчуттів в
прекардіальній області при НЦД коливається від 80 до 100%.
Гострота початку хвороби залежить значною мірою від пускового вектора, а також від
провідного клінічного симптому або синдрому. При перевтомі і хронічній психічній травмі
захворювання, зазвичай, починається поступово, тоді як після гострого психічного стресу
можливий гострий початок.
При гострому початку НЦД часто бувають вегето-судинні пароксизми. Нерідко багато
симптомів захворювання простежуються змолоду або навіть з дитинства, але самі хворі
початок свого захворювання відносять до якогось яскравого загострення симптомів.
Перебіг захворювання в дитячому та юнацькому віці, як правило, доброякісний.
Найчастіше основні симптоми – це тахікардія, швидка стомлюваність, погана адаптація до
фізичних навантажень, періоди субфебрильної температури. У підлітковому і юнацькому
віці одним з провідних проявів захворювання є нестійкість артеріального тиску або
гіперкінетичний тип кровообігу, який може згладжуватися в зв'язку з активними заняттями
спортом [4, с.78-79].
Уже в дитячому та юнацькому віці досить вагома роль медицини у формуванні
хвороби і ставлення до неї хворого. Перш за все, це пов'язано з ятрогеніями і обмеженням
рухового режиму, що сприяє гіподинамії.
Роль медичних сестер в ранньому виявленні, лікуванні та профілактиці кардіологічної
патології (в тому числі НЦД) у дітей та підлітків, останнім часом зростає в умовах як
поліклініки, так і стаціонару[5, с.28].
Висновки:
1. В формуванні НЦД має значення вікова гормональна перебудова. Перебіг
захворювання в дитячому та юнацькому віці, як правило, доброякісний. Основні симптоми:
тахікардія, швидка стомлюваність, періоди субфебрильної температури, нестійкість
артеріального тиску або гіперкінетичний тип кровообігу, який може згладжуватися в зв'язку
з активними заняттями спортом.
2. Роль медичних працівників полягає у відповідній оцінці ситуації, виключенні
органічної патології і орієнтуванні хворого і його батьків в напрямку здорового способу
життя. При правильно організованому сестринському процесі, коли медична сестра враховує
всі нюанси режиму, дієти, фізичних навантажень, дотримується регламенту призначення
медикаментозних препаратів, елементів догляду, ефект лікування хворих істотно вищий.
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ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ В СИСТЕМІ МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
ПАЦІЄНТОК З ПОСТМАСТЕКТОМІЧНИМ СИНДРОМОМ
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PHYSYCAL THERAPY IN THE SYSTEM OF MULTIDISCIPLINARY
REHABILITATION OF PATIENTS WITH POSTMASTECTOMY SYNDROME
Strubitska N.Yu.
Municipal institution of higher education "Volyn Medical Institute" of Volyn Regional Council
Abstract. The paper raises the issue of a multidisciplinary team of specialists in creating a
comprehensive rehabilitation program program for women with postmastectomy syndrome.
Key words: breast cancer, mastectomy, womеn
Актуальність проблеми. Рак молочної залози (РМЗ) є найбільш поширеним
онкологічним захворюванням серед жіночого населення багатьох країн світу [1, 2].В
Україні, за даними Національного канцер реєстру всього в 2018 р. захворіли 14872 жінки,
померли 5679, тобто на кожні 10 нових випадків РМЗ в Україні реєструється 3 смерті від
нього [3].
Тактика лікування раку молочної залози залежить від стадії і характеристики
пухлини. Одним із основних методів лікування РМЗ є мастектомія — хірургічний метод
лікування, який полягає у видаленні однієї чи двох молочних залоз частково або повністю.
Після мастектомії можуть виникати специфічні анатомо-функціональні зміни і порушення,
які можна попередити, у тому числі завдяки засобам фізичної терапії. Фізична терапія жінок
після мастектомії в ранній післяопераційний період є актуальним питанням, яке вимагає
детального вивчення.
Мета дослідження. Проаналізувати значення комплексного підходу до реабілітації
жінок з постмастектомічним синдромом.
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Матеріали та методи. Дослідження проводилося впродовж липня-вересня 2020 р. на
базі КП «Волинський обласний медичний центр онкології». Були залучені 25 жінок в ранній
післяопераційний період після радикальної мастектомії (вік 35-69 років). Як метод
визначення та оцінки тяжкості симптомів депресії та було використано анкетування за
госпітальною шкалою тривоги та депресії (HADS).
Результати та їх обговорення.У процесі реабілітації жінок з постмастектомічним
синдромом для досягнення більш ефективних результатів та зменшення ускладнень
необхідне залучення до реабілітаційного процесу мультидисциплінарної команди.
Відповідно до наказу МОЗ України від 28.10.2002 №385 «Про затвердження переліків
закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад, посад молодших спеціалістів з
фармацевтичною освітою, посад професіоналів у галузі охорони здоров’я та посад фахівців у
галузі охорони здоров’я у закладах охорони здоров’я» було введено нову посаду - фізичний
терапевт, що вже дозволяє закладам охорони здоров’я сформувати мультидисциплінарну
реабілітаційну команду.[4].Мультидисциплінарна команда – це група фахівців різних
спеціальностей, які надають реабілітаційні послуги особі, яка їх потребує, для забезпечення
відновлення або компенсації наявних обмежень життєдіяльності. До складу
мультидисциплінарної команди реабілітації жінок з постмастектомічним синдромом можуть
бути залучені: фізичний терапевт, ерготерапевт, лікар фізичної та реабілітаційної медицини,
психолог, хірург, радіолог, хіміотерапевт, та інші профільні фахівці в разі потреби. У
реабілітаційному процесі жінок після мастектомії надзвичайно важливим етапом є
підготовка індивідуальної програми реабілітації, яка забезпечить ранній й підконтрольний
початок занять фізичною реабілітацією. Саме мультидисциплінарній команді належить
головна роль, оскільки підготовка якісної та ефективної індивідуальної програми потребує
комплексного підходу. Кожен фахівець мультидисциплінарної команди повинен розробити
свою частину програми таким чином, щоб потім ця програма могла комплексно вирішувати
завдання реабілітації пацієнток після мастектомії, а заходи програми одночасно
доповнювали та посилювали дію один одного.
Діагноз онкологічного захворювання призводить до сильного стресу, що
супроводжується негативними емоційними реакціями: занепокоєнням, почуттям
невизначеності, тривогою, фіксацією на психотравмуючій ситуації, переживанням власної
неспроможності, песимістичною оцінкою власної особистості, актуальної ситуації і
майбутнього. В ході визначення та оцінки тяжкості симптомів депресії та тривоги в жінок з
постмастектомічним синдромом за госпітальною шкалою тривоги та депресії (HADS) у нас
виникли деякі труднощі: серед опитаних пацієнток була частина таких, які неохоче
відповідали на питання, в жінок спостерігалося погіршення настрою, сум. Вважаємо, що
саме тому дуже важливою є передопераційна підготовка з поданням всієї необхідної
інформації про подальший хід лікування та реабілітації. Фізичний терапевт при спілкуванні з
пацієнтками та їх родичами акцентує увагу на необхідності активної фізичної терапії з
дотриманням рекомендацій щодо поетапного переходу з одного рухового режиму на інший.
Інші фахівці мультидисциплінарної команди доповнюють програму згідно рухового режиму
та надають рекомендації до самостійних занять.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Реабілітація за участю
мультидисциплінарної команди фахівців дасть змогу побудувати і виконати комплексну
програму реабілітації пацієнток з постмастектомічним синдромом, яка сприятиме
відновленню порушених функцій, попередженню ускладнень, забезпечить покращення
якості життя.
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Сестра медична - це середня ланка медичного персоналу закладів охорони здоров’я з
достатньо чітко визначеними функціональними обов’язками, як щодо реабілітації пацієнтів,
так і стосовно покращення якості їхнього життя. Задачі, які виконує сучасна медична сестра,
роблять її професію багатогранною і технологічно складною.
На сьогоднішній день професія медичної сестри розглядається як одна з ключових, що
забезпечує ефективне функціонування системи охорони здоров’я, нині в нашій країні
медсестринство набуває нового розвитку, нових висот. Необхідність середнього медичного
персоналу з вищою освітою в сучасній Україні з кожним роком зростає. Це передусім
пов’язано з участю медсестер у виконанні медичних процедур високої складності, роботі з
високотехнологічним обладнанням у високоспеціалізованих відділеннях закладів охорони
здоров’я (на так званому «третинному», найскладнішому рівні медичної допомоги, що
надається у шпиталях, клінічних відділеннях наукових медичних інститутів тощо). Йдеться
також про передачу частини функцій лікарів медичним сестрам, з чим пов’язана додаткова
потреба у медичних сестрах, що формує попит на їх підготовку. Унаслідок цих процесів
медсестринство має стати повноцінною, незалежною медичною професією [1].
Інтеграція України в Європейський освітній простір передбачає суттєву перебудову
системи підготовки як лікарів, так і середнього медперсоналу. Насамперед, це стосується
підготовки медичних сестер, оскільки на даний час у нашій країні медичний працівник із
середньою і вищою сестринською освітою ще не відповідає вимогам міжнародної
конкурентоспроможності. Це, зокрема, зумовлено обмеженим соціальним статусом медичної
сестри, хибною орієнтацією на медичну сестру лише як на виконавця вказівок і призначень
лікаря, недостатнім використанням зарубіжного досвіду з підготовки фахівців з
медсестринства [2]. У світовій медичній практиці професійні обов’язки і функції медичної
сестри значно ширші, ніж ті, які передбачені вітчизняним законодавством. Такий об’єм
функціональних обов’язків вимагає ґрунтовних теоретичних знань і досконале володіння
практичними навичками. Назріла необхідність вже сьогодні здійснювати практичні кроки
для підготовки нової генерації фахівців, здатних виконувати свої професійні функції на рівні
європейських стандартів. Тому очевидна потреба вдосконалення підготовки медичних сестер
відповідно до світового досвіду. Для цього, впродовж останніх років почалася підготовка
медичних сестер –магістрів.
Магістратура в медсестринстві – це вчений ступінь, який можуть здобути медичні
сестри, що мають рівень бакалавра. Метою магістратури є підготовка випускників, які були
б готові взяти на себе керівницькі/лідерські і викладацькі посади в сестринській галузі [3].
У осіб, що здобувають вищу медсестринську освіту формуються компетентності, тобто
динамічна комбінація знань, умінь і практичних навичок, способи мислення, професійні
світоглядні і громадські якості, які виначають здатність успішно виконувати професійну та
подальну діяльність і є результатом навчання на рівні вищої освіти. Головною рисою
оновленої парадигми освіти стає перехід до концепції особистісно зорієнтованої освіти, яка
передбачає досягнення майбутніми магістрами сестринської справи (МСС) такого рівня
професійної компетенції, який гарантує пріоритетний розвиток інтелекту на основі синтезу
принципів фундаментальності, індивідуалізації, створює умови для саморозвитку
особистості, актуалізації творчих здібностей, професійної та соціальної самореалізації.
Відтак пріоритетною метою вищої медсестринської освіти й одним із критеріїв її
ефективності є розвиток особистісного потенціалу та реалізація професійної складової
майбутньої медсестри [5].
Важливим чинником у підготовці майбутніх МСС є проектна діяльність, яка дає змогу
перенести акцент із процесу репродуктивного засвоєння знань на розвиток пізнавальних
інтересів, самостійності мислення, творчого пошуку шляхів розв’язання проблем, постійного
збагачення власного багажу знань, самовияву та самовизначення шляхом їхнього залучення в
проектну діяльність [7]. Ефективність вищої медсестринської освіти значною мірою
залежить від її зв’язку з наукою, можливостей доступу до сучасних інформаційних ресурсів,
що зумовлює необхідність максимально активного використання в навчальному процесі
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сучасних комп’ютерних технологій, наприклад електронних моделей, в яких
використовуються різні засоби, методи й технології, наприклад, дистанційні. Надзвичайно
актуальним у підготовці висококваліфікованих МСС є застосування елементів проблемнозорієнтованого навчання, що сприяє формуванню у студентів самостійного незалежного
критичного мислення [6].
Зазначено, що магістерський рівень вищої освіти відповідає сьомому
кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою
поглиблених теоретичних та/ або практичних знань, умінь, навичок за обраною
спеціальністю (чи спеціалізацією), загальних засад методології наукової та/або професійної
діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань
інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності [4].
Існують різні магістерські програми з медсестринства: медсестринствознавство,
педагогіка в медсестринстві, менеджмент в медсестринстві, геріатрична і геронтологічна
експертиза тощо. Програма магістратури з медсестринства має не тільки академічну, а й
професійну спрямованість, тому, крім фундаментальних, включає також практичноорієнтовані дослідження, спрямовані на наукову організацію медсестринського процесу [5].
Варто зазначити, що підготовка медсестринських кадрів в Україні та деяких країнах
світу дещо відрізняється:
1. У країнах євроатлантичного регіону відсутній освітньо-кваліфікаційний рівень
вищої сестринської освіти, еквівалентний вітчизняному рівню "молодший спеціаліст". У той
же час, здійснюється ступенева професійна підготовка медичних сестер (наприклад,
помічників медичних сестер, ліцензованих, зареєстрованих медичних сестер), які не мають
вищої освіти.
2. Три-чотирирічний термін підготовки медичних сестер є мінімальним у більшості
європейських країн, тоді як в Україні, він був запроваджений лише з 2006 р.
3. У більшості країн Європи, в США та Канаді викладачами медсестринських
інститутів, коледжів та сестринських факультетів медичних університетів є медичні сестри з
академічним ступенем медсестринської освіти (магістри та доктори наук, а в сестринських
школах – і бакалаври). В Україні не існувало системи підготовки науково-педагогічних
кадрів із медсестринства.
4. В економічно розвинених країнах світу підготовка медичних сестер здійснюється
виключно на базі повної середньої освіти (переважно 12-річна освіта, в Україні абітурієнт
може мати базову середню освіту (9 класів загальноосвітньої школи).
5. Зміст сестринської освіти в Україні формується переважно емпіричним шляхом на
основістереотипного медичного (лікарського) уявлення про сестринську діяльність [8].
Для повноцінного реформування медсестринства в Україні на державному рівні має
бути врегульоване навантаження та заробітна плата середнього медичного персоналу, що
не співпадає з іншими країнами світу. Сьогодні медсестра в Україні опікується 20-50
пацієнтами, її колега в Європі — 5. Тож необхідно переглянути нормативи штатів
медсестринських кадрів (у бік збільшення), зменшити кількість пацієнтів, які обслуговує
одна медсестра. Значні фізичні навантаження медсестер пов’язані з транспортуванням,
підніманням, переміщенням пацієнтів, біксів з операційним інструментарієм тощо.
Заробітна плата в європейських країнах сестри медичної становить приблизно 34 тис.
доларів на рік, а в Україні – 2 тис. доларів на рік [9]. Беручи до уваги такий високий рівень
заробітної плати сестер медичних у світі, українська медична сестра має високу мотивацію
змінити місце роботи. Однак, варто відзначити, що для своєї реалізації як сестри медичної за
кордоном, нашим медсестрам необхідно буде пройти процес сертифікації знань. У функції
медсестри в Європі входить більше повноважень, вищий рівень освіти, дещо інша структура
підготовки і діяльність прирівнюються практично до рівня лікаря, звідки і роль медичної
сестри набагато вища, ніж в Україні. На жаль, в Україні, роль сестри медичної ще й досі
зведена до виконання обов’язків помічника лікаря – і пацієнти, і лікарі сприймають її
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здебільшого як сестру милосердя, що, разом із мізерною заробітною платнею зумовлює
низький соціальний статус наших медичних сестер.
Для більш точного порівняння заробітної плати медичних сестер в Україні та світі
нижче наведено таблицю з вказанням заробітку, який отримують медсестри за місяць.
Європейські країни

Заробітна плата в місяць

Німеччина
2500€
Польща
700€
Великобританія
1800€
Фінляндія
2550€
Швеція
1000€
Франція
2000€
Норвегія
4200€
Італія
1900€
Джерело: складено автором з використанням джерела [10]
Отже, з усього вищесказаного можна зробити висновок, що актуальність медичних
сестер вищою освітою в Україні зростає. З цією метою проводиться плідна підготовка
медсестер з освітнім ступенем «Магістр». Розширюючи свої професійні обов’язки і функції
українська медична сестра стає на крок ближче до медсестри європейської країни. Для
якнайкращої підготовки медсестринських кадрів виділяють ряд важливих чинників, що
дають змогу перенести акцент на розвиток пізнавальних інтересів, самостійного мислення,
постійного збагачення власного багажу знань. Нашій державі варто попіклуватися про
покращення умов праці середнього медичного персоналу, збільшення їх заробіної плати,
повернення престижності даної професії, адже в Україні вона є значно нижчою і саме ці
фактори спричинили масову трудову емігацію медсестер. Саме держава повинна стати
гарантом у забезпеченні зростання ролі сестри медичної в житті кожного громадянина.
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Summary: Theoretical bases of substantiation of orientation of pedagogical process on
formation of professional competence of future nurses to professional activity according toward
standards are considered. The need for reform processes in the field of education aimed at
achieving educational standards for the training of junior medical workers is highlighted. It was
found that modern clinical practice requires future nurses who have the latest methods of
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examination and care of patients, and the provision of appropriate medical services in accordance
with existing European requirements. The requirements of the society to the professionalism of
medical workers, which actualize the need of the pedagogical process to improve the professional
competence of future nurses to professional activity, are substantiated. Aspects of functional
features of professional activity of future nurses are characterized. Given the diversity of functions
performed by the nurse and the increase in responsibility, it was found that medical educational
institutions are aimed at providing quality training based on the positions of interaction of all
participants in the educational process. Therefore, the problem of forming the professional
competence of future nurses to professional activities involves a significant restructuring of the
system of professional training of future nurses. The prospective search stage involves finding out
the peculiarities of the formation of digital competence of future nurses in the educational process
of professional training of medical education institutions.
Keywords: pedagogical process, educational environment, professional competence,
professional training, future nurses.
Актуальність проблеми. Спрямування України на євроінтеграцію, курс на
реформування системи охорони здоров’я, нові вимоги соціуму до професіоналізму медичних
працівників актуалізують потребу педагогічного процесу на удосконалення професійної
компетентності майбутніх медичних сестер до фахової діяльності згідно зі світовими
стандартами. Відповідно до «Концепції розвитку вищої медичної освіти» розвиток та
реформування національної системи охорони здоров’я потребує висококваліфікованих
медичних сестер. Важливим завданням професійної підготовки, нині, є формування
компетентних медичних фахівців, які можуть максимально втілювати свій потенціал у
трудовій діяльності. Водночас зміни, що відбуваються в політичному, економічному,
соціальному, духовному житті нашої країни, врази активізують таку потребу. Сьогодні
сучасна медицина потребує таких медичних сестер, які здатні свідомо визначати стиль свого
життя, відповідати за результати власних вчинків, чітко виробляти напрями розвитку та
вдосконалення.
Підготовці майбутніх фахівців до професійної діяльності в медичних закладах освіти
України приділено значну увагу в контексті обґрунтування: концептуальних основ освітньої
діяльності майбутніх фахівців у закладах вищої медичнї освіти – І. Артемчук, О. Біловола,
М. Демянчук, Х. Мазепи, І. Мельничук, Є. Мілеряна та ін.; шляхів розвитку медсестринської
освіти – Н. В. Білім, Л. І. Воронової, О. Гуменюк, Т. Закусилової, О. Ковальчук,
К. Куренкової, Ю. Лавриш, М. Лукащука, О. Марковича, С. Мухіної, Т. Павлюк, М. Попіль,
Л. Супрун, І. Тарновської, З. Шарлович, М. Шегединої та ін..
Завдяки їх науковим дослідженням, багаторічному аналізу питань підготовки
медичних сестер, упровадженню зарубіжного досвіду проблема формування професійної
компетентності майбутніх медичних фахівців до трудової діяльності є провідною.
Мета дослідженняполягає в теоретичному обґрунтуванні спрямованість
педагогічного процесу на формування професійної компетентності майбутніх медичних
сестер до фахової діяльності згідно зі світовими стандартами
Матеріали та методи. Шлях європейської та світової інтеграції, обраний Україною,
зумовлює необхідність реформаційних процесів в освітній галузі, спрямованих на
досягнення освітніх стандартів підготовки молодшого медичного працівника.
Сфера діяльності медичного працівника середньої ланки постійно розширюється
згідно нових вимог до якості підготовки фахівців охорони здоров’я і включає дедалі більше
медичних процедур, які раніше не входили в їх компетенції. Сучасна клінічна практика
потребує фахівців, які володіють новітніми методиками обстеження і догляду за хворими, та
надання відповідних медичних послуг згідно існуючих європейських вимог. Це потребує від
медичних працівників готовності до постійного професійного самовдосконалення. Таку
готовність, на нашу думку, потрібно формувати в майбутніх фахівцях ще під час їхнього
навчання в медичному освітньому закладі, який є тим соціумом, що спрямований на
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створення ефективних умов для самовдосконалення, самореалізації та саморозвитку
особистості [6, с. 26].
У нинішніх умовах традиційні уявлення про медсестру як фахівця, який виконує
допоміжні функції в системі охорони здоров’я, безнадійно застаріли. Сьогодні до
професійних обов’язків медсестер входять надання висококваліфікованої допомоги
пацієнтам із використанням інноваційних медичних технологій, проведення автономної
профілактичної роботи серед населення, підтримка та зміцнення загального стану їхнього
здоров’я тощо. Утім результативність медичної допомоги пацієнтові залежить не лише від
виявлення медсестрою необхідних фахових знань і умінь, а й від рівня засвоєння нею
відповідних професійно-ціннісних пріоритетів. Тому, цілеспрямоване формування
професійних цінностей у майбутніх медсестер є необхідним складником їхньої фахової
підготовки [9, с. 1].
Функціонування медичної освіти і тенденції її розвитку, на думку С. Бухальської, не
можна розглядати відокремлено від світового контексту розвитку системи охорони здоров’я
та системи загальної освіти, особливостей системи охорони здоров’я тієї чи іншої країни, а
також специфіки самої медичної освіти [2].
Професійна підготовка майбутніх медичних сестер у країнах Європи відбувається в
медсестринських школах, училищах, коледжах, інститутах, університетах, академіях. У 16
європейських країнах (Австрія, Бельгія, Греція, Естонія, Італія, 32 Люксембург, Нідерланди,
Норвегія, Польща, Португалія, Росія, Угорщина, Швеція та ін.) вона фінансується з
державного бюджету; у 6 (Данія, Ірландія, Люксембург, Німеччина, Франція, Швейцарія) –
за рахунок коштів громад; ще у 8 (Великобританія, Греція, Данія, Італія, Німеччина,
Португалія, Росія, Франції) – поряд з цим і за власні кошти; в Ірландії, Іспанії та Фінляндії
фінансування має місце з усіх трьох джерел [10, с. 33].
Функції управління та контроль за діяльністю медсестринських навчальних закладів
здійснюють: міністерства охорони здоров’я й освіти або прирівнені до них; Національні
комітети медсестринства та акушерства, центральні ради медсестер; університетські
медсестринські школи; обласні установи; Червоний Хрест тощо. У більшості країн Європи
термін навчання на здобуття професії медсестри становить три роки, 3,5 року – в Данії,
Австрії, Бельгії, Великобританії, Нідерландах, Польщі [4, с. 128].
Під час детального вивчення та аналізу міжнародного досвіду з підготовки молодших
спеціалістів із медичною освітою І. Ю. Андрієвським, М. Я. Бабич, В. Й. Шатило,
М. Б. Шегедин, С. О. Ястремською визначено, що найбільшою відмінністю медичної освіти в
Україні від розвинених країн світу (Канада, США, Великобританія) до 1997 р. було навчання
медичних працівників на основі моделі підготовки молодших спеціалістів, що зосереджувало
увагу на наданні допомоги і догляду, оцінці загального стану пацієнта, плануванні своєї
роботи з ним. В Україні навчання відбувалося за лікарською моделлю, що зосереджувалося
на причинах захворювань, ознаках і симптомах, лікуванні пацієнтів [20, с. 88].
Цікаві особливості в підготовці медичних сестер у Великій Британії: перед вступом до
навчального закладу майбутня медична сестра повинна обов’язково визначитися, в якій
сфері вона хоче працювати після отримання диплому. Навчальні програми у країні складені
так, що 50 % часу надається на теоретичну підготовку, а 50 % – на практичне навчання
(мінімум 4600 год загального курсу). Теоретичний освітній процес представлений лекціями,
семінарами, презентаціями та консультаціями, а практичні заняття проводяться переважно у
сфері діяльності, направлені на розвиток таких компетенцій: професійні цінності, навички
спілкування, медсестринські навички, лідерство, менеджмент, робота в команді [17, с. 34].
Вивчення Г. Яворською та Л. Пономарюк міжнародного досвіду з питань підготовки
молодших спеціалістів медицини сприяє підвищенню якості та доступності медичної
допомоги населенню, ефективній профілактиці захворювань, науковому професійному
розвитку середніх медичних працівників. На сучасному етапі в освіті України, спрямування
системи підготовки майбутніх молодших фахівців медичної галузі до європейських
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стандартів є важливою, а також актуальною є проблема підвищення якості змісту їх
підготовки.
Програма розвитку середнього медичного персоналу в Україні зазначає, що
актуальним є підвищення професійної готовності середнього медичного персоналу в наданні
медичної допомоги всім верствам населення, які її потребують [12].
Основними заходами у Програмі розвитку медсестринства України передбачено:
забезпечити розвиток менше затратної медичної допомоги; вдосконалити систему підготовки
і підвищення кваліфікації, атестації середнього медичного персоналу та привести її у
відповідність до міжнародних стандартів; покращити надання доступної ефективної
медичної допомоги населенню в країні; сприяти ефективному використанню кадрових
ресурсів у галузі охорони здоров’я [13, с. 16].
Підготовка молодших спеціалістів з медичною освітою здійснюється у медичних
навчальних закладах I-IV рівнів акредитації. У відповідності з стандартами Всесвітньої
Федерації медичної освіти в Україні до кваліфікації молодший медичний спеціаліст
належать: медичні сестри, медичні сестри дитячих лікувально-профілактичних закладів,
лаборанти, помічники санітарних лікарів, фельдшери, акушерки. Згідно медичної реформи
перша медична допомога має бути стандартизована через упровадження протоколів надання
допомоги на всіх рівнях. Відповідна професійна підготовка майбутніх сестер має бути
наближена до рівня західних стандартів. [12]
Молодший медичний працівник сьогодні виконує багато самостійних функцій є
помічником і партнером лікаря. В його обов’язки входить:
– збір інформації про пацієнта;
– вивчення проблем та потреб хворого; планування та реалізація планів лікування
хворих відповідно до консультацій лікаря;
– інформування лікаря про зміни у здоров’ї пацієнта;
– активна участь у обходах хворих спільно з лікарем;
– реалізація призначень лікаря як в діагностичних, так і в лікувальних заходах;
– виконання посадових обов’язків та співпраця з фахівцями інших галузей охорони
здоров’я.
Нині діяльність молодших спеціалістів з медичною освітою поступово змінюється, на
противагу традиційній практиці приходять і нові види допомоги, пов’язані не лише з
хворобами або патологічними станами, але й з проблемами збереження й підтримки
індивідуального й суспільного здоров’я [7, с. 149].
Відтак, завдання освітніх закладів медичного профілю полягає в тому, щоб майбутні
медичні фахівці оволоділи конкретною сумою знань, необхідних для роботи за обраним
фахом [18, с. 71].
Як зазначає М. Шегедин, медична сестра виступає не простим виконавцем волі лікаря,
а партнером (збирає анамнез, визначає проблеми пацієнта і надалі постійно стежить за його
поведінкою, повідомляє лікаря про всі зміни його стану, бере участь в обході пацієнтів
лікарем тощо). Вона набуває права самостійно вести спостереження, лікувати певні групи
хворих (наприклад, у хоспісах, будинках або відділеннях медсестринського догляду,
лікувальних установах для хронічно хворих), а лікаря викликати лише для консультації. За
таких умов медична сестра може діяти як незалежно, так і в співпраці з іншими фахівцями
галузі охорони здоров’я, що вимагає сформованості в неї таких професійних якостей, як
відповідальність, самостійність, рішучість [17, с. 196].
Важливим чинником виступає формування професійної компетентності майбутніх
медичних сестер. Формування професійної компетентності майбутньої медичної сестри – це
свідомий, цілеспрямований процес розкриття особистістю своєї власної активності та
індивідуальності, реалізація власних зусиль, розвиток особистісних і професійних якостей в
обраній професії [14, с. 71].
Науковці С. Шишов і В. Кальней вважають, що «компетентність – це здатність
(уміння) діяти на основі отриманих знань» [19, с. 21].
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Із метою формування професійної компетентності майбутніх медичних сестер у
процесі фахової підготовки необхідно акцентувати увагу на принципах взаємної співпраці,
поєднанні професійних й особистісних характеристик, спрямуванні на фахову діяльність.
Упровадження компетентнісного підходу, як засобу модернізації змісту вищої медичної
освіти, зумовлює визначення конкретного переліку і змісту ключових компетенцій
випускників вищих медичних освітніх закладів, які вказані в освітній програмі; встановлення
відповідності базових компетенцій професійно-орієнтованим дисциплінам; відбір змісту
дисциплін, що забезпечить їх формування та розвиток [5, с. 46].
Професійна компетентність медичної сестри включає: принципи, компоненти,
показники, рівні сформованості, педагогічні умови, орієнтовані на реалізацію принципів
терапевтичної спільноти у освітньому процесі. Враховуючи різноманіття виконуваних
медичною сестрою функцій і збільшення відповідальності, медичні освітні установи
намагаються забезпечити якісну підготовку фахівців на основі позицій взаємодії усіх
учасників освітнього процесу [16, с. 43].
Враховуючи реалії сьогодення, медична сестра нової генерації має володіти
навичками сучасного висококваліфікованого догляду, знати і вміти застосовувати методи
реабілітаційних заходів і паліативної допомоги, володіти цифровими технологіями, вміти
приймати професійні рішення, проводити первинну медико-санітарну роботу, організовувати
якісний сестринський процес тощо [11, с. 104].
Результати та їх обговорення. Медична сестра сьогодні – це висококваліфікований
фахівець, здатний виконувати лікувально-профілактичні завдання, розробляти план заходів
із реалізації сестринської допомоги, оцінки ефективності надання допомоги, здатний
організувати заходи з надання невідкладної долікарської допомоги, профілактики
захворювань. Завданням її є зменшення важких і неадекватних реакцій, створення у пацієнта
розумного ставлення до хвороби, яке забезпечить найкраще виконання лікувального режиму
[1, с. 20].
Майбутня медична сестра має орієнтуватися в характері патологічних змін в
організмі, правильно вибрати тактику при наданні екстреної медичної долікарської допомоги
при невідкладних станах, досконало володіти технікою сестринських маніпуляцій, уміти
скласти плани сестринського догляду за пацієнтом і диспансерного спостереження за ним,
пропагувати здоровий спосіб життя [8, с. 29].
Функціонування медичної освіти і тенденції її розвитку не можна розглядати
відокремлено від світового контексту розвитку системи охорони здоров’я та системи
медичної освіти, особливостей системи охорони здоров’я тієї чи іншої країни [2].
Висновки та перспективи подальших досліджень. Доходимо висновку, що
інтеграція України в Європейський освітній простір передбачає суттєву перебудову системи
професійної підготовки майбутніх медичних сестер на формування навчально-пізнавальної
активності, розвиток особистісних характеристик, постійного вдосконалення професійного
потенціалу та фахової майстерності на засадах компетентнісного підходу з врахуванням:
соціальної потреби професійної діяльності майбутніх медичних сестер; високих цілісних
якостей громадянина України та мотиваційних цінностей для досягнення суспільної й
особистісної значущості; усвідомлення майбутніми медичними сестрами необхідності
професійної готовності до роботи у первинній ланці системи охорони здоров’я та умов
запровадження страхової медицини; глибокої їх мотивації до удосконалення професійної
освіти; наявності відповідних якостей для формування знань, умінь і навичок синтезувати та
аналізувати інформацію, приймати фахові рішення відповідно до сучасних стандартів
надання медичної допомоги населенню з урахуванням сучасного рівня розвитку медичної
науки і практики.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ
ФІТНЕСУ
ШохановО.С., ШохановаК.А., Петрук Ю.М.
Житомирський медичний інститут
PECULIARITIES OF MOTOR ACTIVITY FORMATION OF STUDENTS BY MEANS OF
FITNESS
Shokhanov O.S., Shokhanova K.A., Petruk Y.M.
Zhytomyr Medical Institute Zhytomyr Regional Council
Abstract.The article considers the peculiarities of the motor activity formation of students by
means of fitness. The positive impact of fitness training on the health, functional and physical
fitness of students has been determined.
Key words:physical activity, fitness, health, functional and physical fitness.
Актуальність. Незадовільний стан та подальше погіршення рівня здоров’я
студентської молоді потребує пильного розгляду та пошуку шляхів реалізації питання
підвищення фізичної, психологічної та функціональної підготовленості студентів. Відмова
від тестів на витривалість, у зв’язку з ростом летальних випадків на заняттях з фізичного
виховання, обумовила пошук нових шляхів розвитку аеробних якостей організму тих, хто
займається. Одним з рішень цієї проблеми є впровадження в процес фізичного виховання
студентів занять фітнесом, які здатні якісно та без зайвого стресу на організм підвищити
рівень рухової та функціональної підготовленості організму.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дефіцит рухової активності поєднаний з
нервовими перевантаженнями негативно впливають на стан здоров’я населення нашої
країни. Всім відомі так звані «хвороби століття» : атеросклероз, ішемічна хвороба, діабет,
ожиріння, неврастенія. Характерною рисою цього є значне «омолодження хвороби» [3].
Щороку на охорону здоров’я складають декілька мільярдів гривень. Незважаючи на зміни в
умовах життя, праці та побуту, ще недостатньо зусиль докладається традиційний хід
розвитку медицини. Декларуючи вирішення основної мети – здоров’я, вона фактично
займається лікуванням хвороб.
Поняття «здоров’я населення» багатогранне та характеризується комплексом
демографічних показників: позитивних та негативних. До перших відносяться
народжуваність та фізичний стан, до других – смертність, інвалідність, тимчасова
непрацездатність. Щорічно лікувальні заклади проводять профілактичні огляди населення, у
більш ніж 50% виявляється відхилення [1].
Розвиток вищої коли в сучасних умовах супроводжується інтенсифікацією праці
студентів, зростанням інформаційного потоку, широким впровадженням у навчальний
процес технічних засобів і комп’ютерних технологій, сильним соціально – економічним
пресингом на всі сторони студентського життя. У зв’язку з цим до кінця навчання у вищому
навчальному закладі у студентів спостерігається тенденція до зростання числа хронічних
захворювань. Але здоров’я кожної людини є найвища індивідуальна та суспільна цінність,
тому однією з головних стратегічних задач національної системи освіти є виховання молоді в
напрямку відповідного відношення до власного здоров’я. Сьогодні як ніколи раніше, кожній
людині потрібно виконувати біологічну потребу в рухах.
Серед факторів зорового способу життя важко виділити основні і другорядні, бо
тільки в комплексі вони можуть створювати бажаний оздоровчий ефект, формувати і
розвивати здоров’я людини. Але не можна виділити такий фактор нашого способу життя, як
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рухова активність людини. Доведено, що від особливостей рухового режиму в значній мірі
залежить здоров’я, рівень та гармонія фізичного розвитку, функціонального стану організму
[4]. У руховій активності людини приховані величезні можливості для розвитку та
мобілізації фізичних та психологічних здібностей, які відіграють значну роль в розвитку
суспільства. У зв’язку з цим стає більш актуальною активізація всіх засобів фізичного
виховання, пропаганди фізичних занять і принципів здорового способу життя.
Аналіз широкого кола джерел свідчить, що проблемі впливу занять різними видами
рухової активності( аеробіка, фітнес, ритмічна гімнастика) на загальний стан здоров’я
людини присвячено наукові праці багатьох авторів. Загальновідомо, що заняття фізичною
культурою і спортом позитивно впливають на формування у студентської молоді здорового
способу життя, її духовного і фізичного розвитку. Фізичні вправи змінюють здоров’я,
підвищують нервово-психічну стійкість до емоційних стресів, підтримують високу розумову
і фізичну працездатність. Разом з цим виникає питання: чи є у студентів мотиви і потреба до
занять різними видами рухової активності, зокрема фітнесом? Соціологічне дослідження
серед студентів надало можливість дослідити індивідуальні мотиви потреби до занять
різними видами фізичної культури.
Мета статті – виявлення сутності та головних тенденцій впливу занять фітнесом на
стан здоров’я студентів. Запропонувати шляхи покращення функціональної та фізичної
підготовленості студентів засобами фітнесу.
Методи дослідження - аналіз науково-методичної літератури; психолого –
педагогічне спостереження; анкетування.
Виклад основного матеріалу. Важливим аспектом формування груп для занять
фітнесом є вивчення мотивації заняття спортом. У структурі мотивації виділили домінуючі, а
також другорядні мотиви. Як домінуючий мотив, кожен другий студент визначає можливість
зміцнення здоров’я та емоційну привабливість фізичних вправ як засобу задоволення
потреби у рухах. Майже всі респонденти визначили підвищення фізичної працездатності і
психічної стійкості людини в результаті занять фізичними вправами. Аналіз відповідей дає
можливість зробити висновки, що одноразове заняття з предмету «Фізичне виховання» (2
години на тиждень) недостатнє для зміцнення здоров’я студентської молоді, розвитку її
фізичних якостей.
Більшість студентів знають про позитивний вплив фізичної культури і спорту на
індивідуальне здоров’я і фізичну підготовленість людини, однак багатьом з них лінь
займатися тим, або іншим видом фізичної діяльності. Разом з цим, значна кількість
студентів, в основному дівчата, надають перевагу заняттям аеробікою, фітнесом, які
останнім часом стали дуже популярними серед різних верств населення.
Поняття фітнес включає не лише фізичну активність. Фітнес – це і правильне
харчування, режим дня, відпочинок, відновлення організму. Загалом все, що прийнято
називати здоровим способом життя. Він спрямований на досягнення і підтримання
оптимального фізичного стану та зниження ризику розвитку захворювань
кардіореспіраторної, імунної, ендокринної та інших систем. Фітнес в останні роки набув
великої популярності. Як відомо, в процесі систематичних занять фізичною культурою
відбуваються поступові зміни в організмі: поліпшується обмін речовин, діяльність серцевосудинної і дихальної системи, підвищується рівень фізичної підготовленості, життєвий
тонус, працездатність. Регулярні заняття сповільнюють процес старіння м’язової тканини,
сприяють збереженню сили, гнучкості і краси тіла, поліпшують поставу та ходу,
стабілізують кров’яний тиск, пульс, попереджають відкладення солей у суглобах,
допомагають організму справлятися з перенапругою і стресами.
Головна мета кожної людини – збереження здоров’я з метою попередження
захворювань та подовження життя. Важливим фоном для досягнення високого рівня
здоров’я є здоровий спосіб життя, який включає оптимальне фізичне навантаження,
збалансоване харчування, здоровий та достатній сон, релаксацію та подолання стресу,
198

відмовлення від куріння, алкоголю та наркотиків, і являє собою динамічний, багатомірний
стан, пов’язаний з умовами навколишнього середовища та індивідуальними інтересами [2].
У зв’язку з цим багато досліджень присвячено розробці методик організації занять
різними видами оздоровчого фітнесу. В них деякі автори за основу підбору змісту занять
беруть індивідуальні особливості окремої людини, або ті мотиваційні потреби, що привели
студента до занять, інші вивчають особливості впливу різних видів фітнес – тренувань на
організм студентів. Окремі автори приділяють багато уваги комплексному використанню
засобів оздоровчої масової фізичної культури у фітнес – тренуванні студентів [3,5].
Слід зазначити, що домінантний компонент всіх занять – це ритм. Звуковий ритм
впливає на психічну сферу людини. Єднання ритму рухів та ритму музики має велике
емоційне та м’язове задоволення [5].
Музичне супроводження найбільше повно відповідає фізичним та психологічним
особливостям жіночого організму. Задоволення від ритмічних рухів та вправ
супроводжується значними фізіологічними змінами в організмі: покращується робота
серцево-судинної та дихальної системи, нормалізується робота нервової та ендокринної
системи. Заняття аеробікою сприяють корекції фігури, постави, розвитку фізичних якостей
молоді. За допомогою ритмічних вправ можна корегувати фізичні та психічні вади (м’язову
в’ялість, викривлення хребта, надмірне збудження, перевтомлення та ін.). Як наслідок,
зростає працездатність та знижується захворювання.
Швидке стомлення підчас фізичної та розумової праці, зниження м’язової сили – це
перші ознаки послаблення функцій організму. Проте для поліпшення самопочуття не
обов’язково приймати ліки. Активні заняття спортом запорука надійної роботи ендокринної
системи і, як наслідок бадьорості та здоров’я духу і тіла.
Рівень прояву інтересу студента до занять з фітнесу починається з розуміння користі
від них і завершується абсолютною комфортністю, чистотою взаємостосунків. Ефективність
занять фітнесом залежить від умов створених для кожного студента в групі. Гарні зали, які
обладнані дзеркалами, паркетною підлогою, наявність необхідного інвентарю (степплатформи, футболи, бодібари, карімати для виконання вправ) позитивно впливають на
результати занять. Від того наскільки сприятливо складаються взаємини «викладач –
студент», «студент – студент», залежить успіх занять та глибина і дієвість впливу викладача
на його вихованців.
Важливо, щоб заняття проходили у емоційно підвищеному стані, з застосування
методів групового та індивідуального спілкування. Складаючи плани занять викладач прагне
знайти оптимальне співвідношення обсягу та інтенсивності основних та допоміжних
тренувальних вправ та часу.
Оздоровчий та профілактичний ефект фітнесу нерозривно пов’язаний з підвищеною
фізичною активністю, посиленням функцій опорно-рухового апарату, активізацією обміну
речовин. Вчення Р. Могендовича про моторно-вісцелярні рефлекси показало взаємозв’язок
діяльності рухового апарату, скелетних м’язів і вегетативних органів. В результаті
недостатньої рухової активності в організмі людини порушуються нервово-рефлекорні
зв’язки, закладені природою і закріплені в процесі важкої фізичної праці, що призводить до
розладу регуляції серцево-судинної та інших систем, порушення обміну речовин і розвитку
дегенеративних захворювань. Для нормального функціонування організму і збереження
здоров’я необхідна певна «доза» рухової активності.
Важливе значення має також підвищення стійкості організму до дії несприятливих
факторів зовнішнього середовища: стресових ситуацій, високих та низьких температур,
радіації, травм, гіпоксії. В результаті формування неспецифічного імунітету у студентів за
допомогою засобів фітнесу, підвищується стійкість організму до простудних захворювань,
що є дуже важливим в наш час.
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Висновки:
1. Заняття з фітнесу позитивно впливають на соматичний стан здоров’я студентів,
сприяють удосконалення фізичних якостей, корекції фігури, постави, підвищують емоційний
стан.
2. Єдність музики і рухів є складовою частиною занять фітнесом, що подобається
молоді, привертає своєю емоційністю і можливістю вдосконалювати свій фізичний стан.
3. Перспективи подальших досліджень передбачають розробку оздоровчих методик з
фітнесу для студентів та застосування їх у процесі фізичного виховання.
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РОЛЬ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ГУРТКІВ В УСПІШНІЙ АДАПТАЦІЇ
СТУДЕНТІВ І ПОСИЛЕННІ МОТИВАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ
Щурко М. М.
Львівська медична академія ім. А. Крупинського
THE ROLE OF STUDENT RESEARCH GROUPS IN THE SUCCESSFUL ADAPTATION
OF STUDENTS AND INCREASING MOTIVATION TO LEARN
Shchurko M. М.
Lviv Medical Academy named after A. Krupinsky
Abstract. The article defines the role of the student scientific group in the discipline
"Physiology" to improve the professional level of the student, the development of independence.
This is the basis of the competence of the future physician and gives the opportunity without outside
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help, based on knowledge, professional skills, experience gained to set specific goals and achieve
the goal.
Key words: student scientific circle, specialist, adaptation, motivation.
Актуальність. В сучасному розвитку освітнього процесу особливе місце займає
науково-дослідницька робота студентів, яка є основою в подальшому розвитку студентамедика. Науково-дослідницькою роботою під час набуття медичної освіти можна займатись
у студентських наукових гуртках при кафедрах. В студентських наукових гуртках студентимедики поряд з підвищенням свого професійного рівня розвивають самостійність, як
особисту якість, що є основою компетенції майбутнього медичного працівника та дає
можливість без сторонньої допомоги, спираючись на знання, професійні вміння, набутий
досвід ставити конкретні завдання та досягати поставленої мети.
Цілеспрямоване виконання наукових досліджень у гуртках студентського наукового
товариства сприяє формуванню всебічно розвиненої особистості фахівця, науковця [1].
Отже, науковий гурток студентів є одним із найважливіших засобів підвищення якості
підготовки спеціалістів з вищою медичною освітою.
Мета статті. Довести вагому значимість у впровадженні в навчальний процес
засідання наукових гуртків для успішної адаптації студентів і посиленню мотивації їх до
навчання. Дослідити особливості формування професійних здібностей студентів-медиків за
допомогою студентського наукового гуртка «Основи фізіологічних досліджень» у Львівській
медичній академії ім. А. Крупинського .
Виклад основного дослідження. Характер мотивації та використання стратегії
навчання є життєво важливим для покращення результатів навчання студентів. Участь у
діяльності студентському науковому гуртку - чудовий спосіб розвинути свою особистість та
вдосконалити навички роботи.
Робота медичного працівника потребує високого добросовісного, серйозного
відношення до своїх професійних обов’язків і не повинно бути помилок. Незначний огріх
або відступ від прийнятих медичних правил та вимог, може призвести до великих
ускладнень, які є загрозою життю людини. Тому, починаючи з перших днів навчання, значну
увагу приділяють серйозному, добросовісному відношенню студентів до навчання,
підвищуючи таким чином відчуття відповідальності. Одним з етапів до професійного
зростання є організація і робота студентського наукового гуртка. Студентський науковий
гурток в навчальному закладі – це організаційне формування на кафедрі, яке утворене
студентами факультетів вищого медичного закладу, основною метою якого є відбір найбільш
талановитих, здібних, організованих, схильних до науково-дослідницької роботи
студентів[2,4]. Основними напрямками діяльності студентського наукового гуртка з
фізіології є: поглиблене вивчення фізіологічних процесів, які відбуваються в організмі
людини. Науково-дослідницька робота студентів складається з двох складових. Першою
складовою є наукові дослідження, які входять в освітній процес і є частиною навчального
плану студентів, так звана індивідуальна робота студентів. Іншою складовою є науководослідницька робота у позаурочний час, тобто можливість займатися в студентському
науковому гуртку [5].
Основними формами діяльності студентського наукового гуртка є наукові засідання,
написання рефератів, доповіді, виступи на наукових конференціях, індивідуальна наукова
робота з викладачем, оволодіння навичками проведення експерименту, аналіз результатів
дослідження. Студенти засвоюють методики відповідно до проблематики наукових
напрямків кафедри [1,2]. Вони навчаються не тільки користуватись науковою літературою,
але привикають грамотно пропагувати наукові та медичні знання серед населення, що є дуже
важливим в профілактичних заходах.
Наукова робота студентів підрозділяється на навчально-дослідницьку, яка
включається в навчальний процес, входить до навчальних планів та є обов’язковою для всіх
студентів, та науково-дослідницьку роботу, яка виконується у позанавчальний час.[3;5].
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Однією з найбільш ефективних форм організації позааудиторної наукової роботи є
студентський науковий гурток.
Науковий гурток - це організаційне утворення на кафедрі, яке формується за
напрямом наукової діяльності кафедри відповідно до затверджених тематичних планів
роботи. Організація наукових гуртків полягає в ознайомленні з науковою проблематикою,
глибокому вивченні окремих питань, засвоєнні принципів, методів і прийомів наукової
діяльності [1].
Завдяки роботі студентських наукових гуртків, на нашу думку, відбувається
формування особистості студентів; розвиток творчого потенціалу та здібностей; розвиток
інтелекту, творчого мислення; формування стійкого інтересу до пізнання нових процесів і
дослідницької діяльності; розуміння необхідності постійного оновлення і вдосконалення
своїх знань, поглиблене творче засвоєння навчального матеріалу; розвиток ініціативи,
здатності застосовувати теоретичні знання для вирішення нестандартних завдань навчання,
виховання, розвитку та соціалізації дітей; розвиток інтуїції, критичності мислення,
креативності, забезпечення високого рівня дослідницьких умінь і навичок [2].
Було проаналізовано членів студентського наукового гуртка «Основи фізіологічних
досліджень» у Львівській медичній академії ім. А. Крупинського і дослідили, що всі члени
наукового гуртка мали відмінну успішність, брали участь у наукових конференціях, деякі з
них після закінчення вищого медичного закладу отримали диплом із відзнакою.
Отже, участь у студентському науковому гуртку для студента – медика є однією з
передумов для формування професійного і компетентного медичного працівника у
майбутньому.
Формою здійснення розвитку науки є наукове дослідження, тобто цілеспрямоване
вивчення за допомогою наукових методів різних явищ і процесів, а також вивчення
взаємодії між явищами з метою отримання переконливо доведених і корисних для науки та
практики рішень. Науково-дослідницька діяльність студентів є одним із найважливіших
засобів підвищення якості підготовки і виховання спеціалістів з вищою освітою, здатних
творчо застосовувати в практичній діяльності найновіші досягнення науково-технічного
прогресу. Спілкування студента та викладача під час виконання науково-дослідної роботи
набуває багатовекторного характеру, що має вирішальне значення у формуванні клінічного
мислення майбутнього фахівця і творчого підходу до вирішення конкретних проблем [6].
Заняття студентів у наукових гуртках дозволяє поглиблено вивчати предмет, який їх
зацікавив. Тут розглядають проблемні теоретичні запитання, різноманітні клінічні ситуації,
які сприяють адаптації студентів до роботи у клініці.
Серед основних завдань, покладених на студентські наукові гуртки, можна виділити
такі:
−удосконалення форм співпраці студентів у сфері освіти та науки;
−забезпечення студентства інформаційними ресурсами, створення і розвиток
ефективних механізмів обміну інформацією між студентами;
–створення всеукраїнських баз даних та електронних бібліотек;
−активізація творчої діяльності студентства, створення тематичних гуртків, залучення
студентів до розробки та впровадження різних наукових проектів (в т.ч., організація
конференцій, круглих столів, семінарів тощо) ;
−сприяння психологічній та професійній адаптації студентів;
–першокурсників, залучення їх до співпраці зі старшокурсниками, створення
тематичних груп;
−забезпечення позитивної мотивації студентства;
–сприяння переходу від “навчимо” до “навчусь”;
−проведення постійного моніторингу знань та аналізу потреб студентства.
Заняття у студентських наукових гуртках сприяють всебічному розвитку студента,
адже вони передбачають колективні заняття, що спричиняє обмін досвідом, наукову
дискусію та практику співпраці у колективі [3]. Розгляд і вивчення різноманітних клінічних
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ситуацій дозволяє студентам мислити всебічно, творчо і багатогранно, що є дуже важливим у
практичній діяльності майбутнього медика.
Висновки та перспективи подальших досліджень: Таким чином, наукові гуртки
сприяють адаптації студентів до нових умов життя та навчання. Також формують мотивацію
щодо успішного навчання, сприяють підвищенню загальної культури та духовному розвитку,
вселяють віру у власні сили, націлють на досягнення успіху в житті.
Отже, організація роботи наукового гуртка, як складової науково-дослідної роботи
студентів, є важливим чинником підвищення ефективної професійної підготовки
майбутнього фахівця у вищому навчальному закладі передусім тому, що передбачає
індивідуалізацію навчання, дає змогу реалізовувати особистісно орієнтоване навчання,
розширює обсяг знань, умінь та навичок студентів, сприяє формуванню активності,
ініціативи, допитливості, розвиває творче мислення, спонукає до cамостійних пошуків.
Участь у наукових гуртках дозволить поглибити знання і формувати творче
мислення. Члени наукового гуртка також отримаєть досвід, який, безумовно, стане в нагоді в
майбутньому.
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РОЛЬ І МІСЦЕ МЕДСЕСТРИНСТА У ГРОМАДСЬКОМУ ЗДОРОВ’Ї
УДК37.014.614:61
ВПЛИВ СТЕЙКХОЛДЕРІВ НА ЯКІСТЬ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
Антонова Анна Володимирівна
Житомирський медичний інститут ЖОР
INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON THE QUALITY OF MEDICAL EDUCATION
Аntonova Anna Volodymyrivna
Zhytomyr Medical Institute ZhRC
Abstract. Stakeholder theory (the concept of stakeholders) is one of the most important
areas in modern management. At present, there is a need to revise 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. Educational institutions should develop a strategy of
behavior that would meet the needs of all stakeholders, while constantly confirming its status as a
scientific and educational institution. The solution to many problems caused by the shortcomings of
higher education lies in the field of optimizing the university system and harmonizing the interests
of all participants in the market of educational services. The University, as a stakeholder company,
implements its mission in the interests of all stakeholders, maximizing the effectiveness of mutual
cooperation and its own competitiveness in today's educational market. In order to meet societal
needs and fulfill its purpose, the university must be open to dialogue, exchange of information and
interaction with internal and external stakeholders as subjects of influence on its functioning. The
University in the context of global challenges and risks, changes in educational paradigms, social
transformations must take into account the consequences of its activities for all stakeholders and be
socially responsible for them.
Key words: stakeholders, education, learning process, students, university, quality of
medical education.
Актуальність теми. На сьогоднішній день завданням медичної освіти є забезпечення
громадян якісною медичною допомогою через високий рівень підготовки медичних фахівців.
В умовах наростання глобальної конкуренції в освіті та медицині й підвищення суспільного
запиту на прогресивні зміни університети є найбільш зацікавленими в трансформації
медичної освіти («Стратегія розвитку медичної освіти в Україні», 2019). На теперішній час
виникає потреба перегляду деяких традиційних уявлень про навчальний 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, дозволяє
забезпечити облік різноманітних інтересів і вимог різних стейкхолдерів.
Мета дослідження – вивчення впливу стейкхолдерів на якість медичної освіти.
Методи дослідження: на рівні вивчення теорії застосовувалися методи аналізу і
узагальнення, а на практичному рівні - спостереження і вивчення продуктів
діяльності.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.
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Виклад основного матеріалу: заклад вищої освіти (факультет) повинен стати місцем
вільної фахової дискусії з метою пошуку нових знань і формування нових ідей. Розвиток
медичної освіти - це спільна справа студентів, викладачів, науковців, адміністрацій ВНЗ, а
також лікарів, управлінців, політиків. При формуванні стратегії розвитку закладу освіти
використовують напрацювання теорії стейкхолдерів (зацікавлених сторін).
Стейкхолдери - зацікавлені сторони, фізичні та юридичні особи, які мають
легітимний інтерес у діяльності організації, тобто певною мірою залежать від неї або можуть
впливати на її діяльність. Заклад вищої освіти, як стейкхолдер-компанія, реалізує свою місію
в інтересах всіх зацікавлених груп, максимально підвищуючи ефективність взаємного
співробітництва і власну конкурентоспроможність в умовах сучасного освітнього ринку. З
метою задоволення суспільних потреб і реалізації свого призначення ВНЗ повинен бути
відкритим для діалогу, обміну інформацією і взаємодії із внутрішніми і зовнішніми
стейкхолдерами як суб’єктами впливу на його функціонування. Мета стейкхолдерів полягає
у координації діяльності здобувачів вищої освіти, адміністрації та зацікавлених сторін, для
сконцентрованої роботи, направленої на удосконалення та покращення якості підготовки
майбутніх фахівців, позитивну динаміку зростання показників якості вищої освіти.
Висновки: на сьогоднішній день широко популяризується вивчення якості медичної
освіти, адже це допомагає покращити рівень підготовки фахівців. В сучасних умовах на
якість медичної освіти впливають стейкхолдери. Вони в свою чергу надають пропозиції
щодо покращення якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти та необхідних
компетенцій для опанування інноваціями в медицині, оптимізовують і вдосконалюють
інформаційні ресурси, створюють зв’язок з потенційними роботодавцями та інше. Вкрай
важливо аналізувати та вивчати вплив стейкхолдерів на якість медичної освіти адже це
запорука отримання висококваліфікованих медичних кадрів.
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ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ МЕДСЕСТРИНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ У ПРИЙМАЛЬНОМУ
ВІДДІЛЕННІ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ
Безкоровайна У., Неділько Р., Вовк М.
ВНКЗЛОР «Львівськамедичнаакадеміяім. АндреяКрупинського»
EVALUATION OF NURSING PERSONNEL ACTIVITIES IN THE ADMINISTRATIVE
DEPARTMENT OF HEALTHCARE INSTITUTIONS
Bezkorovayna U., Nedilko R.,Vovk M.
Andrei Krupynskyi Lviv medical academy
Abstract. Problems of ensuring and assessing the quality of medical care are one of the
priorities of the health care system. The introduction of new medical technologies and models of
medical care should be aimed at improving quality (Taranov 2000, AI Vyalkov 2001). Nursing staff,
taking into account its number and the closest contact with patients, plays an important role in
ensuring the quality of the treatment and diagnostic process (VZ Kucherenko, GM Perfileva, EV
Demisheva 1997, EV Demisheva 2001).
Key word: Nursing, Problems,Рatient,Reception room, medical care
Актуальність проблеми. Проблеми забезпечення та оцінки якості медичної
допомоги є одними з пріоритетних завдань системи охорони здоров'я. Впровадження нових
медичних технологій і моделей організації медичної допомоги повинні бути спрямовані на
підвищення якості (Таранов 2000, А.І. Вялков 2001). Медсестринський персонал, беручи до
уваги його численність і найбільш тісний контакт з пацієнтами, відіграє важливу роль в
забезпеченні якості лікувально-діагностичного процесу (В.З. Кучеренко, Г.М. Перфільева,
Е.В. Демишева 1997, Е.В. Демишева 2001).
Приймальне відділення закладів охорони здоров’я є першим, куди потрапляє пацієнт
при зверненні. Сестри/брати медичні приймального відділення, так само як і головна сестра
медична, мають усвідомлювати залежність результатів лікування від кваліфікованих дій та
уважного, доброзичливого ставлення до пацієнта.
Основна частина. Загальне керівництво роботою медсестринського персоналу
здійснює головна сестра медична лікувальної установи. Безпосередньо керує його роботою
старша сестра медична. Розроблені посадові інструкції, які дозволяють зробити чіткий
розподіл між адміністративним та функціональним підпорядкуванням команди загально лікарняного персоналу.
Сестра/брат медичні визнаються суспільством як унікальні особистісті, що самостійно
виконують коло визначених обов'язків на високому професійному рівні. Очевидно, що
сестринська і лікарська справа одночасна автономні і взаємозалежні. Сестра/брат медичні є
партнерами одночасно як лікаря так і пацієнта. Пацієнт бере активну участь у
медсестринському процесі, спрямованому на рішення його особистих проблем [1].
Порядок надання медичної допомоги у приймальному відділенні, незалежно від
показань до госпіталізації, лікар має оглянути пацієнта протягом двох годин від моменту
звернення. Алгоритм дій медичного персоналу має відповідати таким крокам:
1. Пацієнти, скеровані у приймальне відділенні з поліклініки/амбулаторії сімейної
медицини для планової госпіталізації, звертаються на пост планової госпіталізації.
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1.1. В амбулаторній карті пацієнта має бути: скерування на госпіталізацію спеціаліста
з поліклініки/амбулаторії сімейної медицини; довідки про санепідоточення за місцем
проживання з датою не пізніше трьох діб з моменту видачі;
1.2. Сестра /брат медичні:
• проводить термометрію та огляд дитини на педикульоз та шкірні висипи;
• заповнює титульні листки Медичної карти стаціонарного хворого (форма № 003/о)
відповідно до Алгоритму ведення форми 003/о (історії хвороби стаціонарного хворого);
• бере мазок на патогенну кишкову флору з позначкою про виконання на зворотному
боці медичної карти стаціонарного пацієнта;
• при здійсненні маніпуляцій у приймальному відділенні вказує обсяг медичної
допомоги у місцях для особливих позначок медичної карти стаціонарного пацієнта;
• реєструє хворого у журналі обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у
госпіталізації (форма № 001/о, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України
від 14.02.2012 № 110).
1.3. Пацієнта у супроводі дорослих скеровують у санітарний пропускник, де йому
проводять санітарне оброблення. Речі, необхідні у відділенні, перекладають в окремий пакет,
решту речей здають у гардероб.
1.4. У супроводі молодшої сестри /брата медичних пацієнта з медичною картою
стаціонарного пацієнта скеровують у відділення, зазначене на медичній карті, про що
повідомляють постовій сестрі медичній відділення.
1.5. У разі наявності інфекційного захворювання шкіри, педикульозу згідно з
технічною картою дій молодша сестра медична приймального відділення проводить
санітарну обробку пацієнта. Дату оброблення, назву препарату фіксують у журналі
інфекційних захворювань у приймальному відділенні, на зворотному боці медичної карти
стаціонарного хворого (відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про
організацію та проведення заходів по боротьбі з педикульозом» від 28.03.1994 № 38).
2. Пацієнтів, що звертаються в ургентному порядку (доставлені бригадою швидкої
медичної допомоги або ті, що звернулися самостійно), обслуговують на ургентному посту
приймального відділення. Пацієнтів, які звернулися з крапельними інфекціями, оглядають у
боксі крапельних інфекцій. Пацієнт, що надходять у приймальне відділення у вкрай важкому
або термінальному стані, будь-хто з працівників приймального відділення з медичною
освітою без попереднього узгодження з черговим лікарським персоналом госпіталізує у
відділення анестезіології та інтенсивної терапії. [2]
У кінці 90х років ХХ ст. розпочалася розробка медичних стандартів. За 10 років
(1999–2008 рр.) створено стандарти у формі клінічних протоколів практично по всіх
медичних спеціальностях. Проте більшість з них розроблені експертним методом без
використання даних доказової медицини, а впровадження не підкріплюється адекватними
стимулами, не проводиться моніторинг ефективності їх використання. [3]
Висновки. Якщо підводити підсумки щодо функціональних обов’язків, то можна
констатувати, що до обсягу умінь сестри/брата медичних приймального відділення входять
такі функціональні компетентності:
• специфічність роботи у відділенні, де відбувається прийом пацієнтів;
• можливості госпіталізації пацієнтів у відділенні та вимоги до госпіталізації
пацієнтів до закладів охорони здоров’я залежно від критичності стану;
• виконання антропометричних досліджень;
• специфіка перевезення хворих з окремими хворобами і травмами;
• нормативно-правові акти, документи МОЗ України з питань санепідрежиму ЛПЗ;
• контакти таких служб як пожежна; поліція; швидка допомога; наркологічна;
санітарно-протиепідемічна; номери ЗОЗ; міського/обласного управління ОЗ; внутрішньолікарняних служб; керівництва та фахівців ЗОЗ.
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Оцінка діяльності медсестринського персоналу необхідна керівнику сестринського
ланки і конкретному фахівцю для визначення потреби в навчанні та професійному розвитку,
виявлення можливостей підвищення якості допомоги та успішної їх реалізації.
Для кращого контролю і оцінці роботи сестри медичної приймального відділення
потрібно створити організаційно-функціональну модель контролю.
На думку сестер /братів медичних, найбільш значимими факторами при проведенні
оцінки діяльності сестринського персоналу, є:
• якість виконання лікарських призначень;
• дотримання правил роботи з медикаментами, в тому числі такими, що підлягають
предметно-кількісному обліку;
• санітарно-епідеміологічне благополуччя відділення;
• організація праці сестер медичних;
• інформаційно-методичне забезпечення діяльності сестер медичних, якість догляду
за пацієнтами.
Отже, діяльність сестри/брата медичних приймального відділення закладів охорони
здоров’я має бути холістичного спрямування і потребує всебічної обізнаності та володіння
навиками не тільки фахових компетентностей, а й загальними, оскільки їм приходиться
комунікувати з різними фахівцями, пацієнтами, оточенням.
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РОЛЬ МАГІСТРА ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я В ОБГРУНТУВАННІ НОВИХ
ПІДХОДІВ ДО ПРОПАГАНДИ ВАКЦИНО-ПРОФІЛАКТИКИ ІНФЕКЦІЙНИХ
ЗАХВОРЮВАНЬ ВІДПОВІДНО ДО КАЛЕНДАРЯ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЩЕПЛЕНЬ
Богдан О.В., Прохніцька Ю.
Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради
THE ROLE OF THE MASTER OF PUBLIC HEALTH IN SUBSTANTIATING NEW
APPROACHES TO THE PROMOTION OF VACCINE PREVENTION OF INFECTIOUS
DISEASES IN ACCORDANCE WITH THE IMMUNIZATIONS SCHEDULE
Bogdan O.V, Prokhnitska Y.
Zhytomyr Medical Institute of Zhytomyr Regional Council
Abstract. The article discovers the issue of vaccine prevention of infectious diseases. It is
noted that the decline in the population's commitment to vaccination leads to a significant reduction
in vaccination coverage. The role of the Master of Public Health in immunization of the population
is defined. In order to solve the problem of promoting vaccine prophylaxis, it is necessary to train
medical specialists, including Public Health specialists, as for the knowledge of prevention
techniques, to interact with the population in the promotion of preventive vaccinations.
Key words: immunoprophylaxis, vaccination, prophylactic vaccination calendar, public
health.
Актуальність проблеми. Актуальною проблемою сучасної медицини є захворюваність
на інфекційну патологію. Людство завдячує науковій медичній спільноті можливістю
керувати захворюваністю на певні інфекційні хвороби. Щороку завдяки вакцинації вдається
врятувати близько 3 млн. дітей, а у 750 тис. – запобігти тяжким ускладненням інфекційних
захворювань. Результати останніх наукових досліджень свідчать про те, що вакцини дають
змогу запобігти розвитку близько 60 інфекційних захворювань [1, 5, 6].
Стан імунізації проти основних вакцинокерованих інфекцій, на думку Стратегічної
консультативної групи експертів, у глобальному і регіональному субнаціональному аспектах
також має деякі проблеми та особливості. За оцінками експертів, у 2015 році в глобальних
масштабах 19,4 мільйона дітей грудного віку не були охоплені такими послугами регулярної
імунізації, як вакцина КДП. Більше 60 % цих дітей живуть в наступних 10 країнах, в т.ч. і в
Україні [3].
Мета дослідження: визначення ролі магістра громадського здоров’я в обґрунтуванні
нових підходів до пропаганди вакцинопрофілактики інфекційних захворювань відповідно до
календаря профілактичних щеплень.
Результати та їх обговорення.
Імунопрофілактика - метод індивідуального або масового захисту населення від
інфекційних захворювань шляхом створення або посилення штучного імунітету.
Вакцинопрофілактика (імунопрофілактика) в даний час вважається найбільш
ефективним методом профілактики інфекційних захворювань.
Доведено, що одним з найбільш ефективних напрямків в профілактичній моделі
охорони здоров'я, безсумнівно, є масова вакцинопрофілактика дітей і дорослих. З нею
відкриваються широкі можливості захисту від інфекційних захворювань при раціональному
використанні економічних ресурсів. Сучасна вакцинопрофілактика зберігає життя, здоров'я і
якість життя, запобігаючи розвитку ряду соматичних неінфекційних хвороб. Проте,
відзначається зниження прихильності населення до вакцинації, що призводить до значного
зниження охоплення щепленнями.
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У 2012 р. Європейським регіональним бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я
(ВООЗ) прийнято документ «Європейський план дій з укріплення потенціалу та послуг
громадського здоров’я» (ЄДП), який став дороговказом у розвитку громадського здоров’я в
Європейському регіоні [7,8].
Комунікація у сфері охорони здоров’я спрямована на підвищення медико-санітарної
грамотності та поліпшення здоров’я окремих громадян і населення загалом. Вона є
мистецтвом і технікою інформування, здійснення впливу і створення мотивації індивідів,
аудиторій, організацій щодо важливих питань і детермінант (чинників) здоров’я.
Саме лікар ПМД та магістр громадського здоров’я є важливими провайдерами програм
громадського здоров’я (ГЗ) на рівні громади, до їх прямих обов’язків належить надання
консультативної допомоги, спрямованої на: усунення або зменшення звичок і поведінки, що
становлять ризик для здоров’я (тютюнопаління, вживання алкоголю, інших психоактивних
речовин, нездорове харчування, недостатня фізична активність тощо); формування навичок
здорового способу життя; мотивацію дотримання населенням календаря щеплень; мотивацію
і забезпечення проведення обов’язкових медичних втручань щодо пацієнтів з наявними
факторами ризику розвитку окремих захворювань (серцево-судинних, цукрового діабету,
ВІЛ-інфекції, туберкульозу, злоякісних новоутворень) [4,5].
Погіршення епідеміологічної ситуації в Україні багато в чому пов'язане з суперечливою
інформацією стосовно вакцинопрофілактики. Негативну роль зіграли дискусії на цю тему в
засобах масової інформації, результатом яких стало негативне ставлення багатьох людей до
вакцинації і повне заперечення думки вчених і лікарів. Це спричинило за собою масову
відмову від щеплень, а слідом за цим - різкий підйом захворюваності ряду інфекцій, які в
окремих випадках досягають епідемічного рівня. А надання населенню можливості відмови
від щеплень навіть у багатьох медичних працівників сформувало думку про їх
необов'язковість[2,6].
Треба визнати, офіційна медицина допустила чимало перегинів в цьому питанні.
Відсутність вакцин, недостатня роз'яснювальна робота з населенням, різний рівень культури
як загальної, так і медичної також сприяють зниженню рівня імунопрофілактики. У зв'язку з
цим набуває надзвичайної актуальності робота з санітарної освіти населення. Особливе місце
в цьому процесі належить діяльності магістра громадського здоров’я. Ефективне
використання його професійного потенціалу може зробити істотний вплив на ефективність
організації вакцинопрофілактики відповідно до календаря профілактичних щеплень.
Висновок:
Вакцинопрофілактика (імунопрофілактика) в даний час вважається найбільш
ефективним методом профілактики інфекційних захворювань.
Для досягнення позитивних результатів організації і проведення вакцинопрофілактики
необхідні грамотні, розумні і добре підготовлені фахівці громадського здоров’я, які
зобов'язані знати методи профілактики і вміти організовувати свою роботу, а також активно
взаємодіяти з населенням в питаннях промоції профілактичних щеплень. Для підвищення
ефективності вакцинації дітей та дорослих медичним працівникам необхідно ретельно
виконувати нормативні вимоги. Формування комунікаційних компетенцій повинно стати
обов’язковою складовою стандартів освіти та навчальних програм як з громадського
здоров’я, так і медицини, а також на післядипломному рівні.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ У МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
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PECULIARITIES OF OCCUPATIONAL BURNING IN MEDICAL WORKERS
VaskovskaO.L., KrukovskaI.M.
Zhytomyr Medical Institute of Zhytomyr Regional Council
Abstract: The work of health workers has high demands, excessive responsibility and
emotional strain on the worker, carries the risk of strong experiences associated with the work
process and there is a high probability of occupational stress. The inability in some cases to change
the unfavorable course of the situation, the nature of communication and oversaturation of the
communicative sphere increases the stressful work of health professionals.
Keywords: Medical workers, burnout, emotional burnout.
Актуальність проблеми. В умовах сучасного суспільства підвищуються вимоги до
кваліфікації медичних працівників, продуктивності їх професійної діяльності, до якості
медичної допомоги, яку вони надають.Це можливо при умові професійної компетентності
лікаря, його психологічного та фізичного здоров’я, і, що важливо, психічної стійкості до
розвитку негативних станів, обумовлених стресогенністю їх праці. На сьогоднішній день
останнє завдання важко виконувати. Професійні обов’язки медичних працівників пов’язані з
високим ступенем відповідальності за життя та здоров’я інших людей4.
З початком пандемії Covid-19 вигорання не зникло, воно набуло інших форм та
проявів. У медиків додалося безліч нових турбот: фінансова нестабільність, страх втратити
роботу внаслідок реформування медичної галузі (скорочення та перепрофілювання медичних
закладів), тривога за батьків та родину, фізичне та емоційне виснаження безпосередньо на
робочомумісці8.
Вперше термін «вигорання» або «burnout» був введений американським психіатром
Герхардом Фрейденбергерв 1974 році для характеристики психологічного стану здорових
людей, що знаходяться в інтенсивному і тісному спілкуванні з клієнтами (пацієнтами) в
емоційно навантаженій атмосфері при наданні професійної допомоги. Іншими словами, у
випадках «фізичного або психічного колапсу, спричиненого перевтомою або стресом».
Вигорання істотно відрізняється від «виснаження», хоча ці термінипов’язані між собою1.
У наш час синдром емоційного вигорання внесений до Міжнародного класифікатора
хвороб МКХ-10. Йому присвоєно діагностичний статус МКБ-10:273 – проблеми, пов’язані з
труднощами управління своїм життям. Проведені в різних країнах дослідження свідчать про
те, що особливою «групою ризику» є медичні працівники2.
Нинівідомі три підходищодовизначення синдрому професійного вигорання. Перший
підхідрозглядаєпрофесійне
вигорання
як
синдром
хронічноївтоми,
другий
–
позначаєпрофесійне
вигорання
як
двовимірну
модель,
щоскладається
з
емоційноговиснаження та з деперсоналізації, тобтопогіршенняставлення до інших, а іноді до
себе. Найпоширенішим є третій підхід (К. Маслач та С. Джексон) – синдром професійного
вигорання складається з емоційного виснаження, деперсоналізації та редукції власних
особистісних досягнень3.
Окрім того, існують теоретичні концепції професійного вигорання (рис.1)
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Рис. 1. Концептуальні моделі професійного вигорання
Робота медичних працівників має високі вимоги, надмірну відповідальність та
емоційні навантаження, що висуваються до робітника, містить небезпеку сильних
переживань, пов’язаних із робочим процесом та існує висока ймовірність появи
професійного стресу. Нездатність в ряді випадків змінити несприятливий хід ситуації,
характер спілкування та перенасичення комунікативної сфери підвищує стресогенність
роботи медичних працівників. Здебільшого медики, що страждають на синдром
професійного вигорання не помічають його за собою та не можуть допомогти собі
самостійно.
Дані свідчать, що дія кола професійного вигорання внаслідок внутрішнього
накопичення людиною негативних емоцій веде до виснаження особистісних, емоційних та
енергетичних ресурсів. Психічно здоровий працівник є важливою умовою професійної
діяльності, а його емоційний добробут — визначальний фактор професійного життя.
Причинами професійного вигорання у лікарів і медсестер в сучасних умовах є ряд
організаційних факторів: високе робоче навантаження; обов’язковість роботи в строго
встановленому режимі, відсутність або брак соціальної підтримки з боку колег і керівництва;
недостатня винагорода за роботу; високий ступінь невизначеності в оцінці виконуваної
роботи; неможливість впливати на прийняття рішень; неоднозначні вимоги до роботи тощо.
Ключову роль відіграють емоційно утруднені або напружені стосунки в системі «людиналюдина», в першу чергу тривалі регулярні контакти з хворими людьми, що мають численні
проблеми зі здоров’ям, які лікар повинен вирішувати, незважаючи на втому, велика емоційна
насиченість актів взаємодії6.
Отже, професійне вигорання виникає на фоні хронічного професійного стресу
середньої інтенсивності в результаті неефективного його подолання, а тому супроводжується
змінами:
– фізіологічних функцій (фізичне виснаження, зменшення психофізіологічних
ресурсів тощо);
– афективно-когнітивних функцій (фокусування на ірраціональних або асоціальних
установках і почуттях: дезадаптивні копінг-стратегії, емоційне виснаження, деморалізація,
деформація особистості професіонала тощо);
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–
поведінкових реакцій (акцентування типів поведінки, деперсоналізація,
дезадаптація, зниження мотивації та продуктивності праці тощо)5.
В Україні проблема професійного вигорання залишається актуальною і сьогодні, що
зумовлено передусім проблемою низьких ресурсних можливостей системи охорони здоров’я
України, соціально-політичними та соціально-економічними змінами, які відбуваються в
Україні сьогодні, що безумовно відображається на психологічному стані працівників,
провокує виникнення у цих фахівців хронічного стресового стану. Водночас, недостатньо
вивченим залишається питання виділення найбільш стресогенних професійних видів
діяльності у медичній сфері7.
Мета дослідження.Вивчити характерні особливості професійного вигорання у
діяльності медичних працівників.
Матеріали та методи.Для розв’язання поставлених завдань ми використали
бібліосематичний метод дослідження. Бібліосемантичний метод допомагає вивчити існуючі
підходи до вирішення проблеми професійного вигорання серед медичних працівників. Було
опрацьовано матеріали українських та зарубіжних літературних джерел з приводу вигорання
та розвитку синдрому професійного вигорання у працівників медичної сфери.
Результати дослідження та їх обговорення.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, проведеного у США, показують, що на синдром професійного та емоційного
вигорання страждають близько 44% лікарів, 15% перебувають у стані депресії та мають
суїциді 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.
Висновки та перспективи подальших досліджень.Підсумовуючи, зазначимо, що
провівши огляд літератури, є всі підстави відносити медичні професії до найбільш
напружених. Робота у медичній галузі передбачає високий рівень стресу, що виснажує
медичних працівників.
Таким чином можемо зазначити, що синдром професійного вигорання
характеризується поєднанням симптомів порушень у соматичній, психічній та соціальній
сферах життя. Отже, медичні працівники можуть відчути «синдром вигорання» вже на
перших етапах професійної діяльності.
Підсумовуючи, зазначимо, що, вирішуючи проблему професійного вигорання у
медичних працівників слід звернути увагу на суперечливість цього явища. З одного боку,
вплив професійної діяльності на життя загалом заперечується, а з іншого – в комунікативній
взаємодії поза професійною сферою медичні працівники стають більш вразливими.
У подальших дослідженнях вирішення проблеми професійного вигорання у медичних
працівників дозволить розробити методику ранньої діагностики та профілактики даного
синдрому. Профілактичні заходи у свою чергу дозволять зберегти та зміцнити фізичне та
психічне здоров’я спеціалістів медичної сфери.
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Abstract. Cervical cancer is a pressing public health problem, as it is the fifth most common
cancer in the world and the second most common among women. In Ukraine, as of January 1,
2019, there are 54,976 patients with cervical cancer, which is 287.9 cases per 100,000 female
population. In 2018, the diagnosis of cervical cancer was first detected in 4,096 women, 15.2% of
whom did not live one year after diagnosis. One-sixth of patients with cervical cancer were not
covered by treatment at all, 83.0% received special treatment, 71.9% received radical treatment,
and 43.3% received radical surgical treatment. The most important factor in the carcinogenesis of
the cervix is the infection of women with human papilloma virus (HPV), which causes more than
70% of cases. Therefore, one of the methods of cervical cancer prevention is vaccination against
papillomavirus infection of girls before sexual intercourse, which is included in the vaccination
calendar of 71 countries. According to scientific studies, after vaccination, the number of people
infected with HPV types 16 and 18 decreases by 68-95%. The main reasons for the insufficient
introduction of HPV vaccination at the national level in most European countries (including
Ukraine) include the high cost of the vaccine, financial constraints and negative public perception.
It is determined that the coverage of screening measures of the female population of Ukraine for
early detection of malignant neoplasms of the cervix will reduce mortality by 20-30%, and in the
long run to reduce morbidity. Given the role of HPV in the etiology of cervical cancer, it is
important for Ukraine to develop programs for the prevention of papillomavirus infection through
vaccination, health education on ways of infection, the consequences of infection and timely
detection and treatment of the disease. Given the positive results of vaccination against HPV
infection in other countries, it is advisable to calculate the economic feasibility of its
implementation in Ukraine at the state level.
Keywords: cervical cancer, prevalence, treatment, vaccination.
Актуальність проблеми. Рак шийки матки (РШМ) - це п’ятий із найпоширеніших
видів раку у світі та другий за поширеністю серед жінок [1].Вісімдесят відсотків з 425000
нових щорічних випадків РШМ у світі припадає на країни, що розвиваються. Кожного року
288000 жінок помирають від РШМ, а 80% з цих випадків смерті також мають місце у країнах
з обмеженими ресурсами[2,3]. Смертність від цієї хвороби відзначається у жінок найбільш
працездатного періоду життя, коли вони активно займаються вихованням дітей, мають
максимальний професійний і життєвий досвід, беруть участь у суспільному житті. В цілому
захворюваність жіночого населення України на злоякісні новоутворення репродуктивних
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органів є не лише медичною, але й соціальною проблемою, оскільки суттєво впливає на
демографічну ситуацію в державі[4,5,6,7]. Рак шийки матки відноситься до візуальних
локалізацій, а тому його виявлення не повинно бути надто складною проблемою при
достатньому рівні онкологічної настороги лікарів загальної мережі та сімейних лікарів, у
поле зору яких такі жінки потрапляють найперше [3].
Мета дослідження. Провести огляд наукової літератури та аналіз статистичних даних
щодо епідеміології, лікування та профілактики раку шийки матки в Україні.
Матеріали та методи. Для досягнення мети дослідження нами були використані
бібліосемантичний та статистичний методи. Для визначення епідеміологічних даних щодо
захворюваності та смертності населення від онкологічних захворювань використовували
інформацію з сайту «Статистика України» [7]. Для отримання інформації щодо епідеміології
раку шийки матки, розподілу хворих за стадіями та віком, охоплення різними видами
лікування ми досліджували дані Національного канцер-реєстру України [6].
З огляду на те, що за даними наукових джерел, серед причин виникнення РШМ є
папіломавірусна інфекція, нами проведено пошук літературних даних щодо частки РШМ,
яка пов’язана з вірусом папіломи людини (ВПЛ), а також можливої ефективності вакцинації
від ВПЛ з метою запобігання РШМ.
Результати та їх обговорення. Станом на 01.01.2019 року в Україні перебуває на
обліку 54 976 хворих на РШМ, що становить 287,9 випадків на 100 000 жіночого населення.
У загальній структурі контингенту хворих на злоякісні новоутворення жінок рак шийки
матки становить 8,4% і посідає четверте місце.
У 2018 році, за даними Національного канцер-реєстру [6], діагноз РШМ було вперше
виявлено у 4096 жінок (21,3 випадків на 100 тис. жіночого населення). Рівень смертності
внаслідок зазначеної хвороби залишається досить високим - 8,2 на 100 000. В Україні від
РШМ щорічно вмирають близько 1600 жінок. Понад 15% жінок у 2018 році з вперше
виявленим діагнозом РШМ не прожили одного року після встановлення діагнозу. За даними
Інституту по вимірюванню показників здоров'я та оцінці стану здоров'я (IHME), в Україні
РШМ становить майже 1% в структурі глобального тягара хвороб (вимірюється кількісною
метрикою DALY (Disability-Adjusted Life Years) – роки життя з поправкою на інвалідність,
яка одночасно враховує як передчасну смертність, так ї захворюваність населення (з
урахуванням тривалості і важкості хвороб та травм) [5].
У структурі захворюваності жінок на злоякісні новоутворення (ЗН) у 2018 році рак
шийки матки займав 5-те місце (5,7%) після раку молочної залози (20,6%), немеланомних ЗН
шкіри (12,5%), раку тіла матки (9,6%) та раку ободової кишки (6,6%).
У структурі смертності жінок від злоякісних новоутворень переважають враження
молочної залози (20,5%), ЗН ободової кишки становлять 8,6%, шлунку – 7,5%, прямої кишки
– 6,7%, яєчника – 6,5%, трахеї, бронхів, легень – 6,1%, тіла матки – 5,8%. ЗН шийки матки
становлять 5,7%.
В Україні у 2019 році кожна 4 жінка (25,5%) з когорти хворих рак шийки матки була
зареєстрована у занедбаному стані хвороби. Профілактичні огляди не мали суттєвого впливу
на рівень своєчасної діагностики, оскільки навіть при візуальних локалізаціях рак активно
виявляють лише у 4-х з 10-ти захворілих. Морфологічна верифікація діагнозу була проведена
у 97,3% випадків[6].
Для отримання інформації щодо охоплення жінок з ЗН шийки матки спеціальним
лікуванням за стадіями хвороби нами проведено аналіз даних Національного канцер-реєстру
за 2015-2017 роки. Щорічно близько шостої частини хворих на РШМ взагалі не отримують
лікування. Спеціальним лікуванням вважається хірургічне, променеве, хіміотерапевтичне
лікування або їх комбінація за радикальною чи паліативною програмою. В категорію
«радикально оперовані» ввійшли хворі, яким проведене радикальне лікування з хірургічною
компонентою. За цей період діагноз РШМ був встановлений 13181 жінці, з них 83,0%
отримали спеціальне лікування, 71,9% - радикальне лікування, 43,3% - радикальне хірургічне
лікування, частка померлих до року після виявлення хвороби – 14,7%.
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Першу стадію захворювання мали 5141 жінка (39,0%), спеціальне лікування отримали
89,3% з них, радикальне хірургічне лікування – 76,9%. Показник летальності до року при цій
стадії хвороби становив 2,3%.
РШМ другої стадії був діагностований у 4667 жінок (35,4% від загальної кількості).
Для 85,4% з них було застосовано спеціальне лікування, у 26,9% випадків – радикальне
хірургічне лікування. 12,9% жінок померли в термін до року після виявлення хвороби.
Діагноз РШМ третьої стадії був встановлений у 2244 випадках (17,0%). Показник
охоплення спеціальним лікуванням пацієнток з цією стадією хвороби становив 81,4%,
радикальним хірургічним лікуванням – 18,0%. Летальність до року становила 27,4%.
Четверту стадію захворювання мали 745 жінок (5,7% від загальної кількості), 48,7% з
них були охоплені спеціальним лікуванням, 5,0% - радикальним хірургічним лікуванням,
летальність до року становила 62,1%.
РШМ неуточненої стадії мали 384 жінки (2,9%), з них 43,0% отримали спеціальне
лікування, 13,8% - радикальне хірургічне лікування, 39,1% померли в термін до року після
виявлення захворювання.
Що стосується етіології РШМ, встановлено у ході епідеміологічних і молекулярнобіологічних досліджень, що найважливішим фактором канцерогенезу шийки матки є
інфікування жінок вірусом папіломи людини (ВПЛ).ВПЛ 16 і 18 типів разом відповідають за
розвиток близько 70% випадків раку шийки матки [8,9,10,11].Гостроверхі кондиломи
залишаються найпоширенішим клінічним проявом папіломавірусної інфекції. Однак
найбільша медична проблема (а також і соціальні витрати), пов’язана з папіломавірусною
інфекцією, полягає в її зв’язку з розвитком плоскоклітинних передракових і ракових
утворень шийки матки та інших відділів генітального тракту. Тепер доказові епідеміологічні
та лабораторні дослідження підтвердили цей важливий зв’язок. Згідно мета-аналізу [12,13],
загальна поширеність ВПЛ при РШМ становила 85,9%-92,9% залежно від дати публікації
досліджень. За даними ВООЗ, до 82% жінок інфікуються ВПЛ різних типів вже через два
роки після початку статевого життя. Навіть при наявності одного статевого партнера 20%
жінок виявляються зараженими цією інфекцією [14].
На даний час специфічні методи лікування ВПЛ-інфекції, що дозволяють елімінувати
вірус з організму, відсутні. Єдиний спосіб ефективного запобігання ВПЛ-асоціаційованих
захворювань - вакцинопрофілактика. Зокрема, в даний час доступні бівалентна (16, 18
серотипи ВПЛ), квадрівалентна вакцина (6, 11, 16, 18 серотипи ВПЛ) та 9-валентна вакцина
[15, 16].
З 2006 року чотиривалентна і двовалентна вакцини були ліцензовані у більш ніж 100
країнах. На початок 2012 року вакцина проти ВПЛ була введена в національні програми
імунізації принаймні в 40 країнах світу, серед перших були Австралія, Великобританія, США
і Канада. У 2017 році вже 71 країна світу ввели вакцинацію проти ВПЛ в національний
календар для дівчат і 11 країн – також для хлопчиків. 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[17]. В
Україні вакцинація проти ВПЛ відноситься до рекомендованих.
Наочно оцінити ефективність ВПЛ-вакцинації щодо зниження захворюваності на
РШМ, рак вульви, піхви, прямої кишки можливо через 10-15 років після введення вакцини
проти ВПЛ, оскільки це пов’язано з тривалим періодом часу від моменту інфікування до
розвитку раку. Однак вже сьогодні можна достовірно стверджувати, що отримано очікувані
результати вакцинації проти ВПЛ. Так, першим наочним результатом є зниження
захворюваності на генітальні кондиломи (1-3 роки) і передракові ураження (5 років). За
зниженням захворюваності на аногенітальні кондиломи та передракові ураження можна
оцінити ефективність програми вакцинації. Проте існуючі у даний час вакцини не мають
терапевтичного ефекту. Вакцинація є профілактичною і захищає від розвитку інфекції. ВПЛ
передається переважно статевим шляхом, тому ВПЛ-вакцинація максимально ефективна при
проведенні щеплень особам до моменту зустрічі з цим вірусом. Саме тому первинною
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цільової когортою для вакцинації проти ВПЛ є діти віком 9-14 років до моменту статевого
дебюту, що узгоджується з рекомендаціями ВООЗ. За даними численних наукових
досліджень, після вакцинації число осіб, інфікованих ВПЛ 16 і 18 типу, зменшується на 6895% [15,17,18,19]. Враховуючи, що ВПЛ вважається причиною РШМ у 85-93% випадків,
доцільно вважати, що вакцинація дає можливість зменшити виникнення РШМ на 63-84%.
Сьогодні країни, які ввели щеплення проти ВПЛ-інфекції до національних програм
вакцинації, мають різні підходи до фінансування даної програми. Така відмінність пов’язана
з особливостями фінансування системи охорони здоров’я та інфраструктур щодо здійснення
вакцинації: включення до національних програм вакцинації рекомендованих груп населення
(наприклад в Австралії) [20,21]; безоплатна вакцинація для визначених груп населення
(наприклад програма вакцинації дітей у США) [19]; часткова компенсація вартості
вакцинації, доплата від пацієнта (наприклад у Франції) [2].
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 безпекувакцини). 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 впровадили програми
вакцинації.
Досвід розвинених в соціально-економічному відношенні країн (США, Західної
Європи) показує, що систематична робота в напрямі первинної профілактики дозволяє
реально знизити рівень онкологічної захворюваності та смертності. У кожній країні вибір
пріоритетів медичних заходів має здійснюватися з урахуванням особливостей соціальноекономічної, 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 захворюваність населення нашої країни:
бідність, сильний хронічний стрес, а також практичну відсутність інформованості населення
про причини виникнення, ранні ознаки та заходи профілактики раку. Тому організований
цитологічний скринінг — це єдиний ефективний профілактичний спосіб протиракової
боротьби з РШМ. Програма цитологічного організованого скринінгу має діяти постійно,
адже лише за такої умови можливо досягти зниження захворюваності та смертності від
РШМ, а з плином часу утримувати ці показники на низькому рівні. Для ефективної роботи
популяційної скринінгової програми РШМ необхідно забезпечити найвищий відсоток
охоплення скринінгом жіночого населення, ретельну підготовку кадрів, задіяних у реалізації
даної програми, адекватне лікування та подальше динамічне спостереження пацієнтів з
виявленими патологіями. Країни з добре організованими програмами виявлення та лікування
передракової патології та ранньої стадії раку шийки матки можуть запобігти до 80% його
випадків. Проте 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 цих країнах
значно вища.
Висновки та перспективи подальших досліджень
Показники захворюваності та смертності від раку шийки матки в Україні значно вищі,
чим в економічно розвинених країнах. Це свідчить про недоліки у профілактиці, діагностиці
та лікуванні онкопатології. Охоплення скринінговими заходами жіночого населення України
задля раннього виявлення злоякісних новоутворень шийки матки дозволить знизити
смертність на 20-30%, а у віддаленій перспективі знизити і захворюваність, що доведено
багаторічним досвідом інших країн.
На сьогодні роль ВПЛ в етіології раку шийки матки вважається повністю доведеною,
томує актуальними розробка програм щодо профілактики папіломавірусної інфекції шляхом
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вакцинації, проведення санітарно-просвітницької роботи стосовно шляхів зараження
вірусом, наслідків інфікування та своєчасного лікування захворювання. Результати огляду
наукової літератури свідчать про ефективність проведення вакцинації від папіломавірусу в
контексті запобігання ВПЛ-асоційованим захворюванням, в тому числі і онкологічного
профілю. Разом з цим, зважаючи на високу вартість вакцини, є необхідним проведення
розрахунку економічної доцільності впровадження вакцинації в Україні на державному рівні.
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Abstract. The article presents the difference of Ukrainian and Polish experience in
reforming the training of nurses. The analysis of the modern professional model of nursing in
Poland and Ukraine is carried out, the common and distinctive features are distinguished.
Based on analytical and comparative methods, the main characteristics of the training of
such specialists in the medical field were determined. The specifics of the model of professional
training of nurses in Poland and Ukraine were clarified, the characteristics of the organization of
the educational process were conducted; the legal base, curricula, educational and teaching
support of teaching the disciplines are analyzed, common and distinct aspects in the allocation of
teaching hours for the study of different disciplines, carrying out educational and industrial
practices are determined. The importance of creating a syllabus for teaching subjects in the
training of nurses is outlined.
Examples of the experience of positively solving certain problems of reforming nursing
education are given. Based on the analysis of the positive experience of Poland, the possibility and
necessity of introducing a system of measures aimed at improving the national professional training
of nurses is substantiated.
Keywords: nurse, professional training, educational and training program, syllabus,
professional nurse standard.
Problem indication. The development of medical education in Ukraine in the context of its
integration into the European educational space is caused by significant changes in the socioeconomic life, reform of the entire national education system. There are acute problems of
insufficient number of specialists in the labor market, quality of professional training according to
world standards, employment of the best specialists abroad. This is especially noticeable in the
nursing community. Nursing education is one of the most important branches of medical education
that needs to be updated and modernized [1].
Nursing is the largest section of health care professionals that brings together about 230,000
nurses. In Ukraine, the reform of nursing education is underway and, in accordance with it,
elements of new functions and concepts concerning their role in the health care field of Ukraine are
being laid in the process of training such specialists. Studying international experience on nursing
reform and the implementation of progressive ideas will contribute to a significant improvement in
the quality of vocational training, the rational use of nursing staff, the availability and costeffectiveness of health care delivery, and the effective use of health care resources.
Analysis of basic research and publications on the problem. Problems of medical
education of middle and higher level are reflected in the works of I. Bulakh, A. Vasilyuk
Y. Voronenko, O. Horay, S. Gordiychuk, B. Khristopa, I. Makhnovskaya, L. Romanishina,
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Y. Tsekhmistra, Z. Sharlovich, V. Shatilo, M. Shegedin. The researches of O. Andriychuk,
T. Demianchuk, K. Liushuk, O. Uvarkina, K. Shuliak, O. Yudin, who considered the issue of
education of future medical specialists, and gave some recommendations on the organization of the
process. These scientists also covered foreign experience as an important and necessary element of
systematic study of the problem. The works of Polish researchers are vital for the comparative
analysis of the problem under study. Thus, the publications of B. Brosovskaya, B. Voynarovskaya,
A. Oblachinskaya, V. Ostrenga, M. March., V. Kapala, S. Dzvonkovskaya and others deserve
attention. The analysis of these works shows that their authors are concerned with the problem of
improving the training of nurses, adapting the specifics of the education system of a particular
country to the unified requirements, international standards of professional training of specialists in
the medical field, etc. Considering the similarity of educational systems, the relevance of the
processes of reforming the medical sector in Poland and the successful implementation of major
innovations, we share the opinion of scientists about the expediency of using the Polish experience
in solving the main problems of the national system of medical professionals training.
The purpose of the article is to highlight the results of the analysis of the professional
training of nurses in Poland in recent years and to identify opportunities for the use of effective
innovations in the practice of the domestic medical industry.
The main material with substantiated scientific results.
The existing system of nursing care in Ukraine does not have the necessary human resources
to solve the medical and social problems. It will become much more efficient and cost-effective if it
is based on the example of foreign countries by specially trained, highly qualified nurses, capable of
competent and professional decision making, which to some extent constitute the authority of a
doctor. It is a question of formation of a qualitatively new type of nursing staff with expanded
authority.
The modern professional model of nursing is a combination of science and practice aimed at
improving the health of each patient, caring for another, reflecting numerous changes in the
organization, concept, structure and tasks of nursing. The nurses in their roles are not simple
executors of the doctor’s will, as before, but partners: they collect anamnesis, identify problems of
the patient and constantly monitor his or her behavior, inform the doctor about all changes in his or
her condition, participate in patients’ examination. They can independently monitor, treat certain
groups of patients (for example, hospices, nursing stations, hospitals for chronic patients, etc.), and
call a doctor for consultation or in emergency situation [2,3].
The purpose of training of specialists with secondary medical education is conditioned by
social needs and form social order of the society, which requires a significant improvement of the
quality of training of medical professionals of the middle level. The general requirements for the
level of training in the field of pedagogy, theory of teaching, and teaching methods are knowledge
of the structure, purpose, objectives of secondary medical education as well as requirements for the
content and level of training of graduates of secondary medical education, established by state
standards. We have analyzed the experience of training nurses in Poland and Ukraine in accordance
to these aspects.
Accession of Poland to the European Union has had a positive impact on the Polish
education system. European standards have increased the requirements for education in the
professions of nursing and midwife, improved the quality and permeability of education, as well as
strengthened the rank and social status of these professions. In the early 2000s, a regulatory
framework for the national education system's compliance with European standards was developed
and adopted in Poland. It also applied to medical education. A model of nursing training was
defined accordingly, which included the following levels: first – three or four years of first degree
education – Bachelor of Nursing (I STOPNIA); the second is more often a two-year education,
which grants the right to receive a master's degree, meaning a higher education level (II STOPNIA);
and the third – a doctorate for nurses, PhD level [4].
An important step in reforming the structure of higher education has been the work on
standardization ofThe European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS), aimed at
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increasing learning mobility across time and space. The consistent implementation of this system
makes it easier to resolve the issue of introducing a special “Diploma Supplement”. This appendix
informs about the subjects studied in the HEI. It is especially important for studying abroad. If we
draw a parallel with Ukraine, there is much in common in this aspect of the training of future
nurses. The new Law of Ukraine “On Higher Education” in 2017 also regulates the multilevel
structure of higher education. In order to provide advanced training of specialists at the
undergraduate and postgraduate stages of training according to the standards of the World
Federation of Medical Education in Ukraine, the following system of training of junior specialists
with higher medical education was introduced: graduate nurse (junior specialist) – training is
provided on the basis of grades 9 and 11 (4 and 3 years); nurse-bachelor – preparation is carried out
at the level of junior specialist with a term of study of 1-2 years or based on 11 classes (4 years);
and nurse-master, the training takes 2 years on the basis of a bachelor's qualification [5]. However,
for the training of nurses it is not yet practiced to obtain a PhD for the Nursing specialty, this
process is still under development.
According to the content of education in Ukraine, the cycle of humanitarian and socioeconomic training is represented by a list of subjects defined by the Ministry of Education and
Science of Ukraine, and it is a general purpose, whereas in Poland the disciplines are related to
humanitarian and socio-economic training, and they are adapted the specialty for which preparation
is carried out. The analysis of the curricula of two higher medical institutions of Ukraine (MHEI
“Zhytomyr Medical Institute”of Zhytomyr Regional Council) and Poland (Uniwersytet Rzeszowski,
Instytut Pielegniarstwa i Nayk o Zdorowiu) has led to the following conclusions: more clinical time
is spent in preparing a bachelor's degree in Poland on the basis of medical and preventive
institutions (42 credits) and reduction in individual work (30 credits), whereas in Ukraine this ratio
is 13.5 credits and 76. Accordingly, the total number of hours is not equal: 186 ECTS credits in
Poland and 240 credits in Ukraine.
In Poland, unlike Ukraine, only 16% of study time is spent on theoretical studies, and 45%
on practical time, which is 20% more than in Ukraine. In Ukraine a large number of hours is
devoted to individual work – 33% of the total number of hours, which is significantly different from
Poland, here this figure is 16% lower. Clinical practice in Ukraine accounts for only 6%, whereas in
Poland - 195 [6, p.42-43].This difference in hours is due to the fact that in Poland clinical practice is
carried out by the method of "sandwich", that is, for two or three days students are on theoretical
and practical classes in an educational institution, after that during 1 day they work to improve
obtained skills in a medical institution under the leadership of a mentor appointed by the
administration of this institution.
At the state level, reforming the training of nurses is possible through the adoption of an
appropriate regulatory framework (development of industry standards, definition and approval of
functional responsibilities of nurses, etc), appropriate financing of specialty, support of medical
institutions that cooperate with educational establishments in the professional training system, etc.
An analysis of educational standards for nurses and midwives has shown that the learning process
can be organized in the form of courses (subjects) that correspond to specific medical disciplines,
integrated courses that combine the nursing and clinical parts of the same discipline (e.g., surgical
nurse and surgery) and interdisciplinary modules on specific topics (e.g. geriatric care). It is
proposed to further extend the modular approach to curriculum development, to introduce
multidisciplinary modules dedicated to specific topics. Such a practice of updating educational
standards is observed both in Ukraine and in Poland [7, p.106-107].
An important component of professional training is the development of educational and
methodological support for the discipline. In the experience of Polish teachers, we will highlight the
features of this process. The creation of a syllabus of academic discipline has become very popular
recently. Syllabus (syllabus or syllabi) is an educational and methodological program of the
discipline, including its description, goals and objectives, summary, topics and duration of each
training period, individual work, consultation time, teachers’ requirements, evaluation criteria and a
list of main and additional literature [8]. For each subject being taught the teacher must create a
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separate syllabus. The volume of the syllabus varies from one to several pages. In practice, the
domestic system of higher professional education the analogous to the syllabus is the development
of educational and methodological support of the discipline. The difference between these
documents is that the syllabus is created for active communication of the teacher with the student,
in contrast to the Ukrainian version of creating volumetric program implementation for reporting
the tutor on the level of teaching discipline. The popularity of the syllabus usage in foreign
institutions of higher professional education is in the ease of use, conciseness, transparency of the
educational process, its interactivity. The main functions besides communicative include
motivational, informative-advisory, supportive, and educational.Before the beginning of each
semester, syllabuses from each discipline are posted on the department's website, which are freely
available to each student. This successfully optimizes the mutual activity of the teacher and
students, increases the level of effectiveness of the course development due to the accessibility and
transparency of the learning process. The main sections are: cover page, which covers the
curriculum data – title, discipline code, specialty, study time, hours and forms of training and
control. On separate pages, if necessary, there are additional information on the description of the
discipline (purpose, tasks, expected results, system of requirements, rules of conducting lectures,
practical classes and individual work), of the curriculum-thematic distribution of hours by types of
classes, methodical instructions for students, basic and additional literature, etc. In recent years, the
syllabus has gained wide popularity in Europe and the world. It is called a "course book" or "study
guide."
In Ukraine, this kind of educational and methodological description of the discipline is just
beginning to be implemented. The recommendations of the NATIONAL (National Agency for
Quality Assurance in Higher Education) identified the need for teachers to use such a document that
will promote efficiency and productivity in achieving the results of training, improve the quality of
their training [9]. The introduction of a syllabus in each discipline will allow the teacher to
maximize the individual development of the material for each student, to take into account possible
personal characteristics, individual way of learning.
In reforming the professional training of specialists in the research area, it is important to
coordinate the activities of different branches of government, the public, and educational
institutions. Similar problems exist in the practice of Polish medical education. For example, on
March 27, 2017, a discussion on the problems of modern nursing and midwifery in Poland was held
at the Educational Center of Warsaw Medical University, it became a kind of ‘diagnosis’ of the
situation [10]. The discussion was organized by the Minister of Health in conjunction with the High
Council of Nurses and Midwives, the National Professional Union of Nurses and Midwives, and the
Medical University of Warsaw. Among the main issues discussed were the insufficient definition of
the role and responsibilities of nurses and midwives in the healthcare system, their working
conditions (including those related to the possibility of using new technologies, such as electronic
accounting), the quality of pre- and postgraduate education and the introduction of new forms of
education (e-learning, telemedicine).It has been determined that improving the quality of nursing
and midwifery education is possible through the development and implementation of a model of
cooperation between universities and medical institutions for practical education (practical training
and internships); practical training in organizations that meet quality criteria in terms of
organization, equipment resources, and staff qualifications; harmonization of the results of study of
the first and second degree graduates in order to avoid repetition of the acquired knowledge and
skills in the course of postgraduate study; training graduates of nursing and midwifery institutions
with a profile of competence relevant to the current needs of the health care system and the
requirements of EU regulations [10, p.10-11].
Increasing subsidies for public higher education institutions in order to increase the entrants
to the faculties of nursing and midwifery is one of the priority areas in solving the main problems.
Earlier in 2015, the Minister of Health Care of Poland announced a competition entitled
"Implementation of programs for the development of medical universities participating in the
training of nurses", which took place in three stages [10, p. 77-82 pp.]. The subject of the
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competition was the realization of development programs of medical universities, which participate
in the process of training nurses and midwives. More than 120 million were allocated for the
competition. Within the competition, co-financing agreements were signed with 10 universities that
provide nurses and midwives training for a total of over 31 million zloty, under which more than
3,500 nurses and midwives were trained. This form of government support encourages higher
education institutions to train medical professionals. Accordingly, public funding in Ukraine is
limited. Usually, funds are allocated for professional training, but the cooperation of different
agencies – Ministries of Finance, Education and Science, Health Care, public organizations,
charitable foundations – is needed in solving the problem.
Not all activities that currently belong to the nursing profession should be performed by
nurse. In accordance with current trends in replacement of health care services, some care functions
could be performed by secondary health care employees that would be an important support for
nurses and patients alike. There is no ancillary profession in the Polish and Ukrainian healthcare
systems, whose role will be to participate directly in patient care and at the same time to support the
work of nurses. Therefore, a perspective direction is the development of a normative and
educational-methodological substantiation of the implementation of an additional profession
"Assistant Nurse" in the health care system [11, p.26].
Promoting this responsible and respected profession must be of great importance in society.
It is necessary to create appropriate centers, associations, public unions, which in collaboration with
medical schools will simultaneously solve the current problems of the industry in accordance with
their functions. Thus, the Center for Nursing Development in Ukraine, established in 2019, has high
hopes [12, 13, 14]. The main purpose of the newly created center is the modernization of nursing
education, development of a system of professionalism improvement of medical personnel of this
level, development of standards of professional medical education, updating of the model of work
in the conditions of reforming the national medical system as a whole, development of real complex
decisions and development of a strategy aimed at determining concrete steps on improving the
status of domestic nursing and midwifery nowadays and in the future.
One example of advertising is the annual All-Ukrainian Nursing Competition of professional
skills "Esculap-Professional" [15]. Participants are nurses who have to demonstrate the professional
knowledge, skills, and competence needed to provide nursing assistance. It also includes testing,
which requires to answer a hundred of questions in one hundred minutes concerning the pediatrics,
surgery, therapy, emergency care and infectious diseases; presentation of practical skills in all
industries; and also surgical, hygienic treatment and demonstration of all stages of hand antiseptic.
Conclusions and prospects for further study of the problem. The analysis of the
professional training state of nurses in Poland and Ukraine showed the similarity of processes, their
conditionality by social, cultural and economic factors. All measures aimed at improving the
training system should be planned and implemented systematically, at the same time at national,
regional, and at the level of the specific educational institution.
At the state level, in our opinion, the creation of a multidisciplinary and monoprofile
medical infrastructure, namely medical imitation centers intended for the practical training of
nurses, may be promising in reforming the process of nurses training. Such centers are widespread
in the practice of the Polish health care system. Increasing the financial support of educational
institutions by the state, the public and individuals is also vital. The existing standards of nursing
education (first and second degree studies) and postgraduate specialization programs need to be
updated in order to clearly define professional competences, possible extension and addition, in
order to avoid unreasonable repetition of the content of education and its updating.
Expanding the knowledge and professional skills of the health care provider can also be
achieved by incorporating the learning outcomes into the core curriculum for the profession,
updating the teaching and methodological support, implementing a student-centered approach, etc.
Prospects for further study of this problem are in-depth analysis of new approaches to improve the
quality of training of future nurses.
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САМООБСТЕЖЕННЯ МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗ – ШЛЯХ ДО ЖІНОЧОГО ЗДОРОВ’Я
Дячук Таїсія Валеріївна
Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради
SELF-TEST OF THE MAMMARY GLANDS - THE WAY TO WOMEN'S HEALTH
Dyachuk Taisia Valerievna
Zhytomyr Medical Institute Zhytomyr Regional Council
Abstract. Breast cancer is a very common cause of death in women of all ages. In the vast
majority of cases, breast cancer is preceded by mastopathy, a disease caused by hormonal
disorders.Unfortunately, different types of mastopathy are found in almost half of women. This is
why breast tumours are still a priority issue, despite the advances in modern medicine in early
detection and treatment of cancer.In addition to an instrumental breast examination and a
mammologist's consultation, every woman of any age needs to be able to examine her own breast.
Any woman can get breast cancer, but the risk of breast cancer is low in some cases and
high in others. Any woman's chance of getting breast cancer in her lifetime is about 12%, which
means that one in eight women has breast cancer in her lifetime.
Early detection is the best protection against disease.The earlier the disease is
diagnosed,the higher chances of a full recovery.In order to examine the breast at home and detect
neoplasms even of small size, a so-called palpator examination is sufficient. Therefore, it is
important for every woman to master the technique of self-examination of the mammary glands.
From the 10 changes detected in the mammary gland, 9 are discovered by women
themselves, as no one knows their mammary glands better than they do. Of course, we are talking
about women who have mastered the self-test method - the easiest and most affordable way to
detect mammary gland malfunctions in time.
Key words:self-test, mammary glands.
Актуальність дослідження. Рак молочної залози посідає перше місце серед
онкозахворювань у жінок не лише в Україні, а й в усьому світі. І проблема високого рівня
захворюваності українок криється не лише в поганій екології та недостатній кількості
діагностичного обладнання, а й у пізній діагностиці. Як наслідок, за останні роки
інтенсивність росту захворюваності на рак молочної залози збільшилася удвічі і набуває
випереджаючих темпів, порівняно з іншими злоякісними новоутвореннями. Наша країна
посідає одне з перших місць у Європі за кількістю хворих з цією патологією.
Серед різноманітних захворювань молочної залози у жінок рак молочної залози
представляє найважливішу проблему через високу захворюваність та смертність від нього.
Щорічно у світі виявляють близько 1 млн. випадків раку молочної залози. Рак молочної
залози займає перше місце в структурі онкологічної захворюваності та онкологічної
смертності жінок в Україні. Щороку на рак грудей хворіє 16 тисяч українок. Кожні 30
хвилин лікарі виявляють новий випадок раку молочної залози, кожну годину від нього
помирає одна жінка. Щорічно ця онкохвороба забирає життя майже 7,5 тисяч українських
жінок.
Захворіти на рак молочної залози може будь-яка жінка, проте в одних ризик
виникнення пухлини низький, в інших – високий. Вірогідність захворіти на рак молочної
залози протягом життя у будь-якої жінки складає приблизно 12%, тобто кожна восьма жінка
протягом життя хворіє на рак молочної залози.
За даними матерiалiв українсько-американського проекту USAID-PATH "Допомога
Українi в галузi раку молочної залози 1997-1999", 27% раку молочної залози в
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Українiвиявлено пiд час проведення клiнiчного обстеження молочної залози i 73% виявлено
пацiєнтами самостiйно.
Результати дослідження. Онкологічні захворювання молочних залоз - дуже часта
причина смерті жінок різного віку. У переважній більшості випадків раку молочних залоз
передує мастопатія - захворювання, обумовлене порушенням гормонального фону. На жаль,
різні види мастопатій зустрічаються майже у половини жінок. Саме тому пухлини молочної
залози як і раніше є пріоритетною проблемою, незважаючи на досягнення сучасної медицини
в області раннього виявлення та лікування раку. Крім інструментального обстеження
молочних залоз та консультації мамолога кожній жінці будь-якого віку потрібно вміти
самостійно оглядати свої молочні залози.
До групи підвищеного ризику відносяться жінки зі спадкоємною сімейною
схильністю, тобто ті, в яких хворіли на рак молочної залози матері чи сестри. При
двосторонній пухлині ризик у найближчих родичок зростає. Частіше занедужують жінки, які
не родили дітей, переривали вагітність чи мали першу вагітність після 35 років. У жінок,
котрі мали понад 3 аборти, ризик захворіти зростає у 8-10 разів. У самотніх жінок
захворюваність у два рази вища, ніж у заміжніх. Мастопатія, фіброаденома та інші
захворювання молочних залоз підвищують ризик хвороби. До факторів ризику відносяться
також ранній початок місячних (до 12 років) і пізня менопауза (після 55 років), цукровий
діабет, гіпертонічна хвороба та ожиріння.
Серед причин виникнення захворювання – характер годування дитини, зокрема,
негативно позначається на здоров’ї жінки, якщо вона не годує грудьми, та різноманітні
захворювання генітальної сфери. До захворювання можуть призвести порушення функцій
яєчників, щитовидної залози, надниркових залоз тощо. Додатковий фактор ризику – фізичні
травми молочної залози. Особливо, коли після такої травми з’являються затвердіння.
Даються взнаки і особливості харчування. Несприятливим є дефіцит вітамінів А, Е та Д,
надлишок тваринних жирів, вживання алкоголю та паління. Приблизно 30% жінок-курців
потрапляють до групи ризику захворювання молочної залози. Відіграють також негативну
роль стреси та нездорова екологія. Рак молочної залози може відмічатися і в жінок віком до
30 років, хоча у віці до 25 років ця хвороба майже не зустрічається. Від раку молочної
залози не застрахований ніхто, тож кожна жінка повинна бути насторожі.
Будь-яке обстеження молочної залози головною своєю метою має ранню діагностику
мастопатії, а також виявлення кіст і доброякісних та злоякісних пухлин.
Раннє виявлення – це найкращий захист від хвороби. Чим раніше діагностують це
захворювання, тим вищі шанси на повне одужання. Для того, щоб обстежити молочну залозу
в домашніх умовах і виявити новоутворення навіть невеликих розмірів достатньо так званого
пальпаторного дослідження. Пальпаторно можна виявити невеличкі ущільнення у молочній
залозі. Тому важливо, щоб кожна жінка оволоділа технікою самообстеження молочних залоз.
Самообстеження молочних залоз потрібно починати у 20-річному віці. Ця процедура
повинна ввійти у звичку кожної жінки. Кращий час для самообстеження – перший тиждень
після закінчення місячних, коли молочна залоза найбільш розм’якшена. Робіти це потрібно
щомісяця (або хоча б раз у 2-3 місяці). Жінкам, що знаходяться в менопаузі, слід вибрати
один із днів місяця, наприклад, перше число. Треба звернути увагу на нижню білизну, що
стикається з молочними залозами. Незначні виділення із соска можуть залишатися
непоміченими, але на бюстгальтері будуть залишатися плями – жовті, бурі, червонуваті,
водянисті чи зеленуваті. При огляді сосків слід визначити чи немає змін їхньої форми і
кольору, чи не утягнені, чи не мокнуть, немає виразок або тріщин.
Метою клiнiчного обстеження молочної залози є оцiнка її функцiонального стану для
розробки iндивiдуальної програми контролю i плану дiй. Це обстеження може здiйснюватися
як частина загального обстеження стану здоров'я жiнки, або як частина гiнекологiчного
обстеження, або як окреме дослiдження стану молочної залози у жiнок iз специфiчними
скаргами, а також профiлактично.
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За умов правильно проведеного клiнiчного обстеження молочної залози можна
пропальпувати ущiльнення розмiром до 1 см.
Своєчасне звернення до лікаря - це шанс на повне виліковування й можливість
уникнути операції, із якою будь-якій жінці так важко змиритися і психологічно, і емоційно.
На жаль, впровадження сучасних методів діагностики та синтез нових препаратів
суттєво не вплинули на кількість пацієнток з уперше виявленими задавненими формами на
цю патологію. На сьогодні смертність від злоякісних пухлин молочної залози в світі складає
17,9 на 100 тисяч жіночого населення, а в Україні - 27,0 на 100 тисяч жіночого населення.
Щорічно в Україні проводиться акція по боротьбі з цим захворюванням – Всеукраїнський
день боротьби з раком молочної залози.
Доведено, що хвороба починається поступово, їй дуже часто передують так звані
передракові хвороби – фіброаденоми, локальні фіброаденоматози, протокові поліпи,
додаткові дольки молочних залоз, з яких із плином часу виникають злоякісні пухлини. При
діагностуванні нульової стадії, коли виявляють окремі ракові клітини, шанс вижити
становить 100%, у разі раку першої стадії – більше 94%, на другій – близько 83%, на третій –
47%. На четвертій стадії, коли є віддалені метастази, виживають лише 13,7%.
Спостерігається постійне зростання частоти захворювання молочних залоз.
Експериментальні дані свідчать, що при виникненні раку молочних залоз він проходить
через ряд стадійних змін. Подібні морфологічні зміни спостерігаються у жінок з різними
проліферативними змінами в молочних залозах. Ці зміни відомі в клініці під назвою
мастопатії або дисгормональної гіперплазії молочних залоз. За різними статистичними
даними, в популяції захворюваність на мастопатію складає 30 – 50%, а серед жінок
репродуктивного віку досягає 36 – 95%.
Згідно зі світовою статистикою, 95% випадків раку молочної залози виявляють самі
жінки. При самообстеженні потрібно звертати увагу на розмір залоз, їхню форму, характер
шкіри, характер виділень із сосків, втягнутість сосків.
Від раку молочної залози виліковуються 95% жінок, у яких захворювання виявлено на
першій стадії, 80% жінок, у яких виявлено другу стадію хвороби, та 50% із третьою стадією.
Тобто ефективність лікування залежить від вчасного діагностування хвороби.
Самообстеження необхідно впроваджувати в практику як один з основних методів
своєчасного виявлення пухлин молочної залози.
Висновки. Узагальнені результати дозволили зробити висновки щодо ефективності
самообстеження молочних залоз, як одного із скринінгових методів пухлин молочних залоз.
На основі аналізу наукової літератури з’ясовано, що про рак молочної залози люди
знали вже досить давно і виявляли його вже на пізніх стадіях, що вело до великої смертності.
З розвитком суспільства, розвивались нові методи обстеження, скринінги. Один із таких
методів є самообстеження молочних залоз, що дозволяє жінці самій обстежитись і
звернутись до спеціаліста при ранніх ураженнях молочних залоз.
В системі профілактики РМЗ самообстеження є одним з основних методів
своєчасного виявлення патології молочної залози.
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ПОРІВНЯННЯ УКРАЇНСЬКИХ І МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ЯКОСТІ ПИТНОЇ
ВОДИ: САНІТАРНО-ХІМІЧНИЙ АСПЕКТ
Заблоцька О.С., Ніколаєва І.М., Тартачник І.А.
Житомирський медичний інститут ЖОР
COMPARISON OF UKRAINIAN AND INTERNATIONAL STANDARDS OF DRINKING
WATER QUALITY: SANITARY ANDCHEMICAL ASPECT
Zablotska O.S., Nikolaeva I.M., Tartachnyk I.A.
Zhytomyr Medicine Institute by ZhRC
Abstract.The article compares the drinking water quality standards approved by the WHO,
the EU and Ukraine for sanitary and chemical indicators.It is scientifically proven that the quality
of drinking water directly affects the health of the population.
AmongmanyareasofUkraine'sintegrationintotheEuropeanUnion,
drinkingwaterstandardsunificationareofthehighestimportance.
Identifying similarities and differences of these legal documents in order to determine the
nature of the necessary changes that should be made in the normative acts of the Ministry of Health
of Ukraine in the context of the implementation of EU requirements for safety and quality indices of
drinking water substantiates the aim of our research.
Results. According to the results of the conducted research, it is established that the
standards of WHO, EU and Ukraine are similar in the values of the normative indicators of the
chemical composition of drinking water, set for nitrates, nitrites (in EU and Ukraine), arsenic,
fluorides, chromium, antimony, cyanide, trihalomethane, benzene, 1,2-dichloroethane,
trichlorethylene and tetrachloroethylene.
Compared to WHO Recommendations, EU Council Directive 98/83 on the quality of water
intended for human consumption does not provide standards for the indices of: sodium, barium,
uranium, chlorites, chlorates, chloroform, carbon tetrachloride, styrene, bromoform.
Unlike the EU standards, requirements for the chemical composition of trihalogenmethane,
vinyl chloride, polycyclic aromatic hydrocarbons are not specified in the Ukrainian State Sanitary
Rules and Regulations "Hygienic Requirements for Drinking Water for Human Consumption".
Compared to WHO Recommendations, barium, uranium, bromate, chlorate, styrene and
chloroform are added to this list.
Conclusion.The analysis of international and Ukrainian legal documents on the standards of
chemical indicators of drinking water quality allows us to draw the following conclusions:
There is a need to supplement the list of indicators of the chemical composition of drinking
water in the Ukrainian State Sanitary Norms and Rules "Hygienic Requirements for Drinking
Water Intended for Human Consumption" with the indicators of trihalomethanes, vinyl chloride,
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polycyclic aromatic hydrocarbons and bromates, required by European standards, and also with
barium, bromate, chlorate, styrene and bromoform in accordance with WHO Recommendations.
There is no need to adjust the standards for copper, cadmium, mercury, boron and
benzenopyrene. They are much stricter in Ukraine compared to EU.
Key words: drinking water quality, chemical composition indices, international and
Ukrainian standards.
Актуальність проблеми. Науково доведено, що якість питної води безпосередньо
впливає на здоров’я населення [1]. Тривале вживання питної води з невідповідним хімічним
складом спричинює формування таких неінфекційних захворювань, як гастрит, виразкова і
сечокам’яна хвороба, цироз печінки, ендемічний зоб, ішемічна хвороба серця, онкологічні та
алергічні захворювання, захворювання кісток і зубів та ін. [1; 2].
Міжнародні вимоги до хімічного складу питної води, безпечного для здоров’я
населення, регламентовані Рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо
якості питної води [1] та Директивою Ради 98/83 / ЄС від 3 листопада 1998 року щодо якості
води, призначеної для споживання людиною [3]. В Україні нормативи хімічних речовин у
питній воді визначені в Державних санітарних нормах і правилах «Гігієнічні вимоги до води
питної, призначеної для споживання людиною» [4].
Поміж багатьох напрямів інтеграції України до Європейського Союзу чільне місце
належить уніфікації нормативів якості питної води. В означеному контексті першочерговим
завданням Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським
Союзом [5] є «здійснення законодавчого забезпечення вимог ЄС щодо вмісту речовин та
мікроорганізмів у питній воді та створення системи моніторингу якості питної води» в
Україні (завдання Плану заходів № 1755 відповідно до положення Угоди, стаття 363, додаток
ХХХ) [5, с. 830]. Реалізація визначеного завдання здійснюється шляхом «розроблення,
видання та реєстрації в Мін’юсті наказу МОЗ України про внесення відповідних змін до
державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
споживання людиною» [5, с. 830].
Виявлення точок дотику й відмінностей означених документів з метою встановлення
сутності необхідних змін, які варто внести в нормативні акти Міністерства охорони здоров’я
України у контексті імплементації вимог ЄС до показників безпечності та якості питної води,
обумовило мету нашого дослідження.
Матеріали та методи. Для вивчення окресленої проблеми використано методи:
порівняння, аналізу, синтезу та узагальнення правничих актів [1; 3; 4]. Використовуючи
методи передбачалося встановити нормативи показників хімічного складу питної води, за
якими відрізняються міжнародні та українські стандарти.
Результати та їх обговорення. За результатами дослідження встановлено, що
нормативи ВООЗ, ЄС та українські співпадають за значеннями нормативних показників
хімічного складу питної води, встановлені для нітратів, нітритів (в ЄС та Україні), миш’яку,
фторидів, хрому загального, сурми, ціанідів, тригалогенметанів, бензолу, 1,2-дихлоретану,
трихлоретилену та тетрахлоретилену (табл. 1).
Таблиця 1
Тотожні для стандартів ВООЗ, ЄС та України нормативи показників хімічного складу
питної води
Показник хімічного
Нормативи показника, мг/дм3
складу питної води
ВООЗ
ЄС
Україна (вода водопровідна)
Миш’як
0,01
0,01
Нітрати
50
50
50
Нітрити
3
0,5
0,5
Фториди
1,5
1,5
1,5 (для ІІ кліматичної зони)
Хром загальний
0,05
0,05
0,05
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Тригалогенметани
Сурма
Ціаніди
Бензол
1,2-дихлоретан
Трихлоретилен та
тетрахлоретилен (сума)

0,01
-

0,1
0,005
0,05
0,001
0,003
0,01

0,1
0,005
0,05
0,001
0,003
0,01

Відрізняються нормативи ВООЗ, ЄС та українські для показників міді, кадмію, натрію, ртуті,
нікелю, селену, бору, хлоритів, нітритів, хлороформу, бенз(а)пірену, бензолу,
тетрахлорвуглецю (табл. 2).
Таблиця 2
Відмінні для стандартів ВООЗ, ЄС та України нормативи показників хімічного складу
питної води
Показник хімічного
Нормативи показника, мг/дм3
складу питної води
ВООЗ
ЄС
Україна (вода водопровідна)
Мідь
2
2
1
Кадмій
0,003
0,005
0,001
Нітрити
3
0,5
0,5
Ртуть
0,006
0,001
0,0005
Хлорити
0,7
0,2
Хлороформ
0,3
0,06
Нікель
0,07
0,02
0,02
Селен
0,04
0,01
0,01
Бенз(а)пірен
0,00001
0,000005
Бор
2,4
1
0,5
Бензол
0,01
0,001
0,001
Тетрахлорвуглець
0,004
0,002
Як видно з табл. 2, нормативи для показників міді, кадмію, натрію, ртуті, бору,
хлоритів, хлороформу, бенз(а)пірену, тетрахлорвуглецю в Україні є жорсткішими.
Порівняно з українськими Державними санітарними нормами і правилами «Гігієнічні
вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» [4] в Рекомендаціях
Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо якості питної води [1] та Директиві Ради
98/83 / ЄС щодо якості води, призначеної для споживання людиною [3], не визначено
нормативи для показників: загальна жорсткість, загальна лужність, залізо загальне,
перманганатна окиснюваність, сухий залишок, кальцій, магній, марганець, цинк, алюміній,
молібден, кобальт, свинець, срібло, берилій, стронцій, амоній, йод, кремній, поліфосфати,
хлориди, сульфати, хлор залишковий, діоксид хлору, озон залишковий, поліакриламід
залишковий, формальдегід, дибромхлорметан, феноли леткі, хлорфеноли, нафтопродукти,
поверхнево активні речовини (аніонні), загальний органічний вуглець.
Невизначеність нормативів для показників загальної жорсткості, амонію, хлоридів,
хлору, заліза, марганцю, молібдену, сульфатів та ін. пояснюється в Рекомендаціях [1, с. 176–
227] тим, що вміст означених хімічних складників у питній воді є значно нижчим за
небезпечний для здоров’я населення рівень.
В Рекомендаціях Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо якості питної води [1]
не встановлено нормативи для показників: миш’як, сурма, ціаніди, тригалогенметани,
вінілхлорид,
поліциклічні
ароматичні
вуглеводні,
бенз(а)пірен,
пестициди,
тригалогенметани, 1,2-дихлоретан, які внесені до стандартів ЄС.
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Порівняно з Рекомендаціями ВООЗ [1] у Директиві Ради 98/83 / ЄС щодо якості води,
призначеної для споживання людиною [3] не встановлено нормативи для показників: натрію,
барію, урану, хлоритів, хлоратів, хлороформу, тетрахлорвуглецю, стиролу, бромоформу.
В українських Державних санітарних нормах і правилах «Гігієнічні вимоги до води
питної, призначеної для споживання людиною» [4], на відміну від стандартів ЄС [3], не
визначено нормативи для показників хімічного складу: тригалогенметанів, вінілхлориду,
поліциклічних ароматичних вуглеводнів. Порівняно із Рекомендаціями ВООЗ [1], до цього
переліку додаються показники барію, урану, броматів, хлоратів, стиролу і хлороформу.
Слід зазначити, що на відміну від міжнародних стандартів з якості питної води [1; 3],
санітарно-хімічні показники безпечності та якості питної води в українських Державних
санітарних нормах і правилах [4] (додаток 2) значно краще структуровані. Означені
показники розділені на групи: органолептичні, фізико-хімічні (неорганічні й органічні
компоненти) та санітарно-токсикологічні (неорганічні й органічні компоненти). В
міжнародних стандартах класифікація хімічних показників якості питної води відсутня.
Окрім того, в українських санітарних нормах і правилах [4] (додаток 2) існує
розмежування санітарно-хімічних показників для джерел питної води (вода водопровідна,
вода з колодязів та каптажів джерел, вода фасована, з пунктів розливу і бюветів) та –
кліматичних зон.
Перевагою українського нормативного документу з якості питної води є також
визначення нормативів показників фізіологічної повноцінності мінерального складу питної
води – загальної жорсткості і лужності, йоду, калію, кальцію, магнію, натрію, сухого
залишку та фторидів [4] (додаток 4).
Висновки та перспективи подальших досліджень. Проведений аналіз міжнародних
та українських правничих документів щодо нормативів хімічних показників якості питної
води дозволяє зробити такі висновки:
1. Є необхідність в доповненні переліку показників хімічного складу питної води в
українських Державних санітарних нормах і правилах «Гігієнічні вимоги до води питної,
призначеної для споживання людиною» 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.
2. Не потребують корекції нормативи показників міді, кадмію, ртуті, бору та
бенз(а)пірену. Вони в Україні є значно жорсткішими, порівняно з ЄС.
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Abstract. The article describes the main advantages and disadvantages of using
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Питання дистанційного навчання почало розглядатися науковцями задовго до
пандемії та переходу до такого формату організації навчального процесу. І це не
безпідставно, адже автори звертають увагу, що дистанційний формат є гнучким,
технологічним і сучасним. Він нівелює час, місце та є інтернаціональним. Наприклад, знання
англійської мови дає змогу користуватися міжнародними освітніми сервісами. Деякі з них
пропонують навіть безкоштовні навчальні курси, щоправда більшість є платними (Coursera).
Специфіку дистанційного формату навчання в різних аспектах вивчали: І. Адамова,
Т. Головачук, І. Іванюк, С. Кравець, О. Струк, С. Струк, В. Кострач, Л. Ліщинська, О.
Кузьміна, А. Мідляр, Є. Паламарчук, О. Коваленко, Н. Поліщук, І. Гладій, І. Гулівата, Л.
Гусак, Н. Добровольська, М. Бондар, О. Левчук, С. Мерінова, Л. Половенко, С. Шклярський
та інші.
Формат відеоконференцій не є новим під час організації робочого процесу
комерційних структур, однак саме він став основою для дистанційної форми навчання за
період пандемії, що вплинула на організацію викладання у закладах різної форми та рівня у
всьому світові.
Така нестандартна ситуація, коли навчання більшою чи повною мірою перейшло на
дистанційну форму, вимагає пошуку нових ефективних інструментів організації навчального
процесу, швидкого реагування на такі виклики сьогодення, мінімізації недоліків цього
процесу та переорієнтацію на її переваги.
Одним із найважливіших завдань є ефективна організація комунікаційного процесу
між викладачем і студентами, організація двостороннього зв’язку, мотивація студентів до
активного сприйняття та участі під час занять.
Розглядаючи дистанційну форму навчання у форматі відеоконференцій маємо на увазі
проведення лекційних, семінарських, практичних чи лабораторних занять онлайн (дата і час
за розкладом). У такий спосіб не лише не порушується навчальний процес, але й
забезпечується повною мірою з урахуванням сучасних мультимедійних технологій. Однак
для його відтворення необхідна попередня організація навчального процесу, зокрема розклад
із кодами Google-класів дисциплін та попереднє інформування студентів щодо посилань на
онлайн-заняття у стрічці новин Google-класу конкретного викладача.
Найпопулярнішими платформами для проведення відеоконференцій залишаються
GoogleMeet та Zoom. У кожного із цих сервісів є свої переваги та недоліки, зокрема
GoogleMeet не обмежує користувача в часі, що є неабияк важливим для заняття у ВНЗ, коли
воно триває 1 год 20 хв на відміну від Zoom, базова версія якого обмежується 40 хвилинами.
Далі заняття переривається і його ефективність різко знижується, витрачається час на
повторний вхід (є ризик, що не всі студенти знову повернуться). Проте саме Zoom дає змогу
здійснювати запис заняття та можливість його подальшого оприлюднення для тих студентів,
які були відсутні, скажімо, на лекції. Некомерційна версія GoogleMeet не дає можливості
здійснення запису, що є його основним недоліком. Також в інтерфейсі програми відсутня
функція надсилання файлів у чат, що є доступним у Zoom.
Однак, це лише технічні складники організації формату відеоконференцій. З іншого
боку – є й психологічні, педагогічні аспекти такого навчання/викладання.
Передусім хочеться зауважити, що коли вищезазначені умови виконано і студент таки
приєднався до відеоконференції, але вимкнув відеозв’язок (фізично він присутній на занятті,
але психологічно недоступний). Така ситуація виникає через брак персонального й
колективного досвіду організації навчання у такому форматі і непрописаність правил його
проведення. І якщо це лекційне заняття, то «шкоди» від того небагато, але такі ситуації
виникають і під час практичних, лабораторних занять. Виникає необхідність залучати,
мотивувати студентів до активної участі. Щоб переконатися, що студент принаймні не лише
приєднався, а й уважно слухає викладача, варто звертатися до інших форм контролю,
зокрема, опитування під час занять (використовуючи Google-форми), запитання, які
потребують поставити + чи – у чаті відеоконференції тощо.
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Одним із нових й актуальних інструментів залучення студентів до обговорення,
виконання завдань на практичних чи семінарських заняттях є використання додатку Google
Jamboard – інтерактивної дошки, доступ до файлу якої можна надати студентам (рис. 1.
Зразок Jamboard-файлу).

Рис. 1. Зразок Jamboard-файлу
Це мотивує студентів до вирішення поставленого завдання у такий новий
інтерактивний спосіб. Jamboard дає змогу робити кольорові нотатки на дошці, записувати
текст, додавати зображення, фігури, стрілки (для створення схем). Також є лазерна указка,
щоб виступаючи, показувати основне. Звісно, це може бути використане і викладачем для
демонстрації власних міркувань за темою, обговорення проблемних, дискусійних тем тощо.
І. Гладій звертає увагу й на використання хмарних технологій для поглибленого
вивчення певних дисциплін [1, стор.14-17].
Отже, з одного боку, дистанційна форма навчання – це і виклик, а з іншого – розвиток,
пошук нових форм і методів викладання. Підсумовуючи, розглянемо основні переваги та
недоліки онлайн формату відеоконференцій.
Переваги:
- зручний спосіб отримання інформації студентами/реципієнтами, що не залежить
від місця, іноді й від часу (якщо пропонується запис заняття);
- можливість демонстрації екрану під час лекційних, практичних занять;
- у студентів є змога робити запис екрану самостійно для повторення матеріалу;
- нові способи організації комунікації, використовуючи формат чату, сервіси
інтерактивних дошок тощо
- мультимедійний підхід (показ короткометражних відео, корисних інтернетресурсів).
Недоліки:
- складність колективної взаємодії (наприклад, роботи в міні-групах під час занять);
- ускладнення формату дискусії під час семінарських занять;
- технічні збії інтернет-зв’язку;
- відсутність камери чи звуку;
- відсутність програмного забезпечення на персональних ПО для вивчення
спеціалізованих програм, обмежений термін їх використання (безкоштовної версії).
Відтак, аналізуючи навчальний процес нового формату можна дійти висновків, що ще
не накопичено ані достатньої матеріальної бази забезпечення дисциплін (електронні варіанти
підручників, посібників, мультимедійних практикумів тощо), ані наукових педагогічних
концептів, методичних рекомендацій щодо ефективного проведення занять у форматі
відеоконференцій онлайн. Це є величезним підґрунтям для наступних досліджень цього
питання, пошуку нових шляхів його удосконалення, а також можливість подальшого
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використання накопиченого досвіду після завершення пандемії та повернення до звичного
формату занять в аудиторіях.
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be advanced. At this age, exercise is necessary to ensure the healthy functioning of organs and
systems of the body. The article presents the main problems that prevent elderly people from
engaging in physical activity.
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Актуальність проблеми. Збільшується тривалість життя населення по всьому світі.
Україна належить до списку країн з високим рівнем демографічної старості [3]. Згідно з
даними ВООЗ в період з 2015 по 2050 р. частка людей віком 60 років збільшиться в два рази,
а саме з 12% до 22%, дане явище називається старінням населення [1].
Експерти ВООЗ стверджують, що низький рівень фізичної активності відноситься до
одного з важливих факторів впливу на здоров’я та причиною смертності, оскільки близько
3,2 мільйонів смертей пов’язані зі зниженням рухової активності [3].
Фізична активність є головним елементом для покращення функціонування органів та
систем у людей похилого віку [2]. Чинники навколишнього середовища та матеріальне
забезпечення впливають на рівень рухової активності. У високорозвинених країнах
розробляють програми для покращення якості життя в умовах демографічного старіння [3].
Важливу роль в вирішенні даної проблеми відіграють медичні працівники, вони
повинні володіти незалежними знаннями про необхідність та особливість фізичної
активності для людей старшого віку, правильно надавати рекомендації про кількість,
інтенсивність, частоту та тип фізичного навантаження для оптимізації здоров’я населення
[5].
В умовах збільшення кількості людей старшого віку є актуальним надання
рекомендацій для подовження тривалості та покращення якості життя населення похилого
віку [5].
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Мета дослідження вивчити основні проблеми фізичної активності у людей похилого
віку.
Матеріали та методи. Дослідження проводилось шляхом опитування. Були
проанкетовані люди похилого віку (60-75 років) у кількості 86 осіб, за спеціально
розробленою анкетою, яка складається з 46 питань. Для оброблення отриманих даних
використовувались математичні та статистичні методи дослідження.
Результати та їх обговорення.
Нами було досліджено, що люди які займаються фізичною активністю, мають меншу
кількість хронічних захворювань, або ж повну їх відсутність. Серед опитаних людей було
виявлено 46,5% хворих на серцево-судинну патологію, 39,5% хворих з опорно-рухового
апарату, 14,0% з патологією органів дихання, 18,6% хворих з патологією нирок, 11,6%
хворих на цукровий діабет (20,0% осіб інсулінозалежних та 80,0% осіб інсулінонезалежних),
53,5% хворих з патологією травної системи.
Особи у яких наявні хронічні захворювання менше приділяють увагу необхідності
фізичної активності через наявність таких симптомів хвороб як: перепади артеріального
тиску (74,4% опитаних), головні болі (65,1 % опитаних), птахікардія (51,2% опитаних), біль у
серці (47,2 % опитаних),біль в суглобах (46,5% опитаних), тахіпное (44,1% опитаних), нудота
(18,6 % опитаних), пронос (11,6 % опитаних), наявність загальної слабкості (7,0% опитаних).
З психологічної сторони, розвитку рухової активності заважає: тривога (41,9% опитаних),
пригніченість (32,6 % опитаних), дратівливість (32,6% опитаних), розгубленість (30,2 %
опитаних), паніка (30,2% опитаних), страх (30,2% опитаних), невпевненість в собі (30,2%
опитаних) та депресія (30,2% опитаних).
При обстеженні було виявлено, що 37,4% відсотків людей не вважають за потрібне
займатися фізичним розвитком взагалі, оскільки не бачать взаємозв’язку між фізичним
розвитком та здоров’ям. Така ситуація доводить, що населення не обізнане в важливості
фізичного навантаження, що є наслідком гіподинамії у людей.
Завданням медичних працівників є створення умов для підтримки активного способу
життя, що запобігатиме розвитку хвороб [6]. Медичні сестри повинні пропагандувати та
сприяти регулярним заняттям фізичною активністю серед людей похилого віку. В результаті
анкетування було виявлено що 81,2 % осіб отримують рекомендації від медичних
працівників про важливість фізичної активності.
Ми виявили, що гіподинамія наявна у 17,8% осіб, достатня рухова активність у 82,2%
осіб похилого віку. В результаті анкетування нами було досліджено, що 67,1% людей
займаються неінтенсивними фізичними навантаженнями, такими як прибиранні в оселі,
робота в городі та інше. Інтенсивними фізичними навантаженнями займаються 32,4%
відсоток осіб. Комбінують інтенсивні та неінтенсивні фізичні навантаження 26,7% осіб.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Встановлено патологічний вплив
на фізичну активність у похилому віці загострення хронічних хвороб та недостатність
інформації про необхідність активного способу життя, для забезпечення нормального
функціонування органів та систем організму.
Медичні сестри повинні рекомендувати заняття фізичними навантаженнями всім
верствам населення, оскільки, це забезпечить відсутність хвороб пов’язаних з гіподинамією.
Є необхідність у дослідженні фізичної активності у людей похилого віку, для
профілактики розвитку захворюваності та подовженні середньої тривалості життя населення.
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Mohyliv-Podilsky Medical Professional College
Abstract. Ukraine faces a number of environmental problems that need to be addressed. A
certain role in their implementation belongs to medical professionals, as technological processes in
various areas of production directly affect the health of the population. Therefore, the
environmental training of medical college students should be such that the future medical
professional not only has a thorough environmental knowledge, but is deeply convinced of the need
for environmentally friendly activities, has the skills and abilities independently to carry out
effective activities to solve environmental problems. These provisions testify to the indisputable
urgency of the problem of formation of environmental education and culture of future junior
bachelors.
The last two decades are a period of formation of ecological educational space. This is the
period of emergence of new concepts: "ecological consciousness", "ecological thinking",
"ecological culture", "continuous ecological education", "ecological education of pupils, students",
etc.
Negative changes in the natural environment under the influence of the productive capacity
of mankind have accelerated significantly, and therefore, the response to them must also be
adequate not only in content but also in time. The preservation of the planet depends on both the
quality and the pace of formation of ecological culture that occurs in the process of ecological
education.
At the present stage of development of human civilization, the role of environmental
education is increasing. It plays the role of an integrator in the modern educational process,
combines all traditional types of education into a single functional system and is based on them.
The effectiveness of environmental education depends on the coordination of all its directions,
elements and means, complexity, continuity and coverage of all members of society throughout the
life.
Key words: ecology, ecological consciousness, ecological education, ecological
culture,education.
Актуальність проблеми. У наявних наукових працях і спеціальних дослідженнях
певною мірою вже розкрито зміст, завдання, форми та методи формування екологічної
культури. Водночас їх ґрунтовний аналіз є підставою для висновку, що вченими ще
недостатньо приділено уваги проблемі формування екологічної культури майбутніх фахівців,
обґрунтуванню найбільш раціональних форм, методів та засобів їх екологічної освіти та
виховання.
Перед Україною постала ціла низка екологічних проблем, розв’язання яких потребує
відповідних заходів. Певна роль у їх реалізації належить фахівцям-медикам, так як
технологічні процеси в різних сферах виробництва безпосередньо впливають на стан
здоров’я населення. Тому екологічна підготовка студентів медичних коледжів має бути
такою, щоб майбутній фахівець-медик не тільки володів ґрунтовними екологічними
242

знаннями, а й був глибоко переконаний у необхідності природоузгодженої діяльності,
володів уміннями і навичками самостійно здійснювати ефективну діяльність щодо
вирішення екологічних проблем. Зазначені положення свідчать про незаперечну актуальність
проблеми формування екологічної освіти і культури майбутніх молодших бакалаврів.
Мета дослідження – аналіз та розгляд особливостей формування екологічної
свідомості студентів-медиків.
Матеріали та методи. Два останні десятиріччя – це період становлення екологічного
освітянського простору. Це період виникнення нових понять: «екологічна свідомість»,
«екологічне мислення», «екологічна культура», «неперервна екологічна освіта», «екологічна
освіта учнів, студентів», тощо. Науковці працюють над технологіями навчання та виховання
дітей і молоді, триває пошук ефективних методів екологічної освіти.
Негативні зміни в природному середовищі під впливом виробничої потужності
людства набули значного прискорення, а отже, відповідь на них також має бути
адекватною не лише за змістом, а й у часі. Збереження планети залежить і від якості, і від
темпів формування екологічної культури, що відбувається в процесі екологічного
виховання.
Екологічне виховання спрямоване на формування:
- ціннісних орієнтацій;
- норм поведінки;
- спеціальних
знань
щодо
збереження
навколишнього
середовища
і
природокористування, реалізованих в екологічно грамотній діяльності.
Екологічне виховання — це цілеспрямований вплив на особистість на всіх етапах її
життя за допомогою розгорнутої системи засобів та методів, що має на меті формування
екологічної свідомості, екологічної культури, екологічної поведінки, екологічної
відповідальності [1, с. 150].
При детальнішому розгляді в процесі екологічного виховання можна виділити три
відносно самостійних як за методами, так і за цілями, складових: екологічне просвітництво,
екологічна освіта та власне екологічне виховання. Вони являють собою певні етапи в процесі
неперервного екологічного виховання в широкому розумінні.
Екологічне просвітництво - це перший ступінь в екологічному вихованні. Воно
покликане сформувати перші, елементарні знання про особливості взаємовідносин
суспільства та природи, про придатність навколишнього середовища для проживання
людини, про вплив людської виробничої діяльності на навколишній світ. Екологічне
просвітництво покликане формувати базові світоглядні установки і побутовий рівень
екологічної свідомості. Хоча на цьому рівні знання про взаємовідносини суспільства та
природи мають, як правило, уривчастий, несистематизований характер, можуть бути логічно
неузгодженими і навіть суперечливими, без його наявності неможливо приступати до
формування екологічно культурної людини.
Наступним щаблем у формуванні екологічної культури є екологічна освіта - один з
елементів природоохоронної політики і важливий фактор її самореалізації, що слугує
інструментом впливу на суспільну свідомість та формування внутрішньої і міжнародної
політики в галузі природокористування. Екологічна освіта - це психолого-педагогічний
процес впливу на людину, метою якого є формування теоретичного рівня екологічної
свідомості, що в систематизованому вигляді відображає різноманітні сторони єдності світу,
закономірності діалектичної єдності суспільства та природи, певних знань та практичних
навичок раціонального природокористування.
Вищим щаблем є екологічне виховання - психолого-педагогічний процес, метою
якого є формування у індивіда не лише наукових знань, а й певних переконань, моральних
принципів, що визначають його життєву позицію та поведінку в галузі охорони
навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів, екологічної
культури окремих громадян та всього суспільства в цілому. У процесі екологічного
виховання формується певна система екологічних цінностей, що визначатимуть бережливе
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ставлення людини до природи, спонукатимуть її до розв'язання проблеми глобальної
екологічної кризи. Воно, по-перше, передбачає не тільки передачу знань, але і формування
переконань, готовності особистості до конкретних дій, по-друге, включає в себе знання та
вміння здійснювати поряд з охороною природи також і раціональне природокористування.
Специфіка екологічного виховання полягає у виробленні світоглядного ставлення до
комплексної, цілісної системи «суспільство-природа", ставлення особистості до якої не
можливе без діяльнісної, безпосередньої та опосередкованої участі в її функціонуванні.
Безперечно, екологічна освіта і виховання є невід’ємним компонентом навчальновиховного процесу в усіх закладах освіти. Метою екологічної освіти в сучасних умовах є
зміна у ставленні людини як до власного здоров’я, так і до здоров’я довкілля, формування
глибинної екологічної свідомості, високої екологічної грамотності та відповідальності за
стан навколишнього середовища.
Адже:
− тільки екологічно грамотний державний діяч будь-якого рангу зможе ефективно
керувати в дорученій йому сфері;
− тільки екологічно грамотний законотворець правильно відкоригує правове поле
країни;
− тільки екологічно грамотні батьки виховають екологічно грамотне покоління;
− тільки екологічно грамотне суспільство не допустить екологічних катастроф будьякого масштабу заради виживання і процвітання майбутніх поколінь людства.
Правильно кажуть, що найбільшої шкоди довкіллю завдає екологічне невігластво.
Пріоритетною має стати така освіта, яка готує учасників навчального процесу до вирішення
соціальних, економічних проблем, які стоять перед суспільством на місцевому,
національному та глобальному рівнях. При цьому знання і уміння повинні підкріплюватись
діями, котрі формують навички, власний досвід.
Ми враховуємо той факт, що майбутні фахівці-медики мають усвідомлювати
необхідність екологобезпечної діяльності, мають володіти належним рівнем екологічних
знань, умінь і навичок: в освітньо-кваліфікаційній характеристиці молодшого бакалавра
спеціалізації «Лікувальна справа» та інших вказано на необхідність екологічного компоненту
у загальній системі знань та умінь випускників [2, с. 135-138]. Наприклад, у складі типових
завдань діяльності є такі: «Здійснення поточного санітарного нагляду», «Проведення
санітарно-просвітньої роботи серед населення», «Формування стійкого світогляду
правильного сприйняття сучасних проблем». Зазначено, що майбутній фельдшер має вміти:
проводити нагляд за водопостачанням, очищати та знезаражувати воду в польових умовах;
проводити нагляд за комунальними, харчовими і промисловими об’єктами; нагляд за
очисткою населених пунктів; за тваринницькими комплексами і молочнотоварними
фермами, виховуючи у їх працівників високу санітарну та екологічну культуру; проводити
роботу серед населення з питань гігієнічного навчання, здорового способу життя; брати
участь у розробці соціальних та екологічних заходів.
У педагогічній науці та практиці розроблені основні ідеї освіти та виховання
студентів у галузі навколишнього середовища. Розроблені і впроваджені положення та
принципи організації екологічної освіти та виховання. До них належать:
− принцип міждисциплінарного підходу, що вимагає визначення точного місця і ролі
кожної дисципліни в загальній системі екологічної освіти, взаємне погодження змісту, форм
і методів роботи; логіку розвитку провідних ідей і понять, їх постійне вивчення й
поглиблення;
− принцип систематичності і безперервності екологічного матеріалу, що реалізується
за умови врахування ступеня навчання (початкової, базової, повної загальної середньої
освіти), вікових та індивідуальних особливостей студентів;
− принцип єдності інтелектуального й емоційного компонентів у вивченні і
поліпшенні студентами навколишнього середовища;
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− принцип взаємозв’язку глобального, національного і регіонального розкриття
екологічних проблем у навчальному процесі [3, с. 101-102].
Залишається проблема творчого підходу кожного викладача. Теми, пов’язані з
екологією, наявні в робочих навчальних програмах з більшості дисциплін, зокрема це
стосується циклів загальноосвітніх та соціально-економічних, загальномедичних та
професійно-орієнтованих дисциплін. Інформацію екологічного характеру використовують
під час занять 65 % викладачів коледжу.
Провідні американські фахівці в галузі екологічної освіти підкреслюють доцільність
міждисциплінарних
координацій
та
інтеграцій
екологічних
знань,
оскільки
міждисциплінарний підхід передбачає взаємну узгодженість змісту і методів розкриття
законів, принципів і способів оптимальної взаємодії суспільства з природою на всіх рівнях
екологічних знань, пропонованих різними навчальними дисциплінами [4, с. 69].
Міждисциплінарний підхід у навчанні забезпечує виховання у студентів широти
погляду, нестандартності мислення, здібності розв’язувати загальні проблеми, що виникають
на межі різних галузей (охорона навколишнього середовища, проблеми великих міст),
бачення взаємозв’язку фундаментальних досліджень, технології і потреби виробництва,
вміння оцінити ефективність того чи іншого нововведення, організувати його практичну
реалізацію [3, с. 150].
Результати та їх обговорення. Колектив викладачів Могилів-Подільського
медичного фахового коледжу активно працює над формуванням навиків екологічної освіти,
культури та виховання у майбутніх медичних працівників. Так, наприклад, при вивченні
теми «Глобальні проблеми сучасності» («Основи філософських знань», II курс) студенти,
використовуючи газетний матеріал, розкривають суть глобальних проблем та шляхи їх
вирішення. Особлива увага звертається на проблеми екології під час занять з географії (тема
«Глобальні проблеми людства»). Викладачі наголошують на тому, що жодна цивілізація не
загинула від своїх відходів, а наша має всі шанси, тому що недбале ставлення людини до
природи, нераціональне природовикористання загрожує людям катастрофою. Особлива
увага звертається на те, що медицина безсильна передбачити вплив генно-модифікованих
продуктів на здоров’я людини.
При вивченні теми «Фізика атомного ядра» («Фізика» І курс) звертається увага на
трагічні сторінки в історії нашої держави, які пов’язані з Чорнобильською трагедією, яка
негативно вплинула на стан здоров’я людей. Розповсюдженими хворобами стали лейкемія та
рак щитоподібної залози.
На заняттях з основ профмедицини студенти дізнаються про те, що внаслідок
екологічної неосвіченості багато господарників не надають потрібного значення очисним
спорудам, газопилевловлювальним установкам та ін., а основну увагу приділяють заходам,
що підвищують виробничі показники, а отже, і доходи підприємства будь-якою ціною, і в
результаті природному середовищу завдаються серйозні збитки, страждає економіка цілого
регіону. Тому «висока екологічна освіченість розглядається як здатність фахівця не лише
знати і вирішувати повсякденні екологічні завдання, бачити глобальні екологічні проблеми,
але й здійснювати наукові дослідження в галузі екології. Тобто основним завданням
екологічної освіти та виховання має стати формування екологічної свідомості, що забезпечує
гармонійне співіснування людського суспільства з навколишнім природним середовищем та
охорону довкілля від техногенних забруднень».
Викладачі коледжу створили велику кількість оригінальних, нетрадиційних, а головне
— ефективних прийомів та методик. Наприклад, інтегровані лекції, лекції проблемного типу,
семінари, суть яких полягає в творчому осмисленні навчального матеріалу, узагальненні
знань з різних дисциплін, розв′язанні проблемних питань, створенні умов, у яких студент
може побачити, сформулювати і розкрити, в який спосіб вирішується проблема на практиці і
що нового з цього питання пропонує наука (наприклад, географія та економічна теорія –
економічні методи регулювання раціонального природокористування); основи філософських
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знань та медична психологія – формування екологічної свідомості, основи профмедицини і
основи правознавства – законодавство України про охорону довкілля)і т.д.
Викладачі «Охорони праці та охорони праці в галузі» разом зі студентами проводять
науково-практичні конференції з теми «Домашня екологія», під час яких розглядаються
небезпеки, які існують у побуті, та розробляються рекомендації щодо поліпшення
екологічного стану нашого дому.
Ділові ігри відрізняються від інших методів тим, що дозволяють учасникам стати
причетними до певної ситуації, дають можливість імітувати реальну практичну діяльність, в
якій студенту необхідно знайти правильне рішення проблеми, завдяки здатності передбачати
можливі негативні наслідки природоперетворювальної діяльності людини.
Наприклад, вибрати джерело водопостачання, дати гігієнічну оцінку якості питної
води та рекомендації щодо її використання, вирішити питання побудови промислового
підприємства стосовно житлової зони (населеного пункту).
Аналіз конкретних (проблемних) ситуацій – один з методів активного навчання, який
дає змогу наблизити процес навчання до практичної діяльності фахівців. Частіше цей метод
застосовується на практичних заняттях шляхом рішення ситуаційних задач. Від традиційних
він відрізняється тим, що практичні навички набуваються під час ознайомлення з реальними
прикладами. На основі цього відбувається дискусія, яка допомагає розв’язати проблему.
Наприклад, на заняттях соціології з теми «Методика проведення соціологічних
досліджень» використовується й обговорюється матеріал соціологічного опитування, яке
самостійно проводиться студентами і включає питання щодо обізнаності їх з сучасними
глобальними та екологічними проблемами, переконаності майбутніх медиків у необхідності
збереження довкілля. Узагальнення відповідей студентів традиційно дає такі результати: 8587 % опитуваних усвідомлюють їх необхідність; 15-20 % вважають, що екологічні знання є
однією з умов формування здорового способу життя; 55-57 % відзначають, що вони
сприяють більш бережливому ставленню до природи; 85-92 % вважають, що хвороби
сучасності людей пов’язані з екологічним станом.
Головною метою екологічного виховання є формування екологічної культури, що має
включати в себе систему екологічних цінностей та екологічну відповідальність.
Формування екологічної культури студентів здійснюється як у навчальному процесі,
так і у позааудиторній діяльності, де широко використовуються різноманітні масові, групові
та індивідуальні форми екологічного виховання.
Для визначення рівня екологічної обізнаності, освіченості студентів, а також з метою
заохочення їх до вивчення екологічних питань щороку в коледжі проводиться тиждень
екології. Заходи цього тижня направлені на визначення рівня екологічної свідомості
студентів, виявлення рівня усвідомлення ними необхідності екологічної освіти для
майбутніх медиків, поєднання процесу вивчення екології з іншими дисциплінами, оскільки
кваліфікований медпрацівник має вміти прогнозувати можливість погіршення стану здоров’я
від діяльності промислових підприємств. Студентів мають хвилювати питання, пов’язані з
економічними збитками від забруднення навколишнього середовища, економічними
втратами від зниження стану здоров’я населення, зростання профзахворювань та злоякісних
новоутворень, переважання смертності над народжуваністю та інші питання, які будуть
пов’язані з їхньою професійною діяльністю. Ці ж проблеми лягли в основу проведення
одного із найцікавіших заходів тижня — засідання «За круглим столом», програмою якого
передбачалася підготовка повідомлень щодо екологічного стану різних регіонів Вінницької
та сусідніх областей (за місцем проживання студентів). Головний акцент у повідомленнях
необхідно було зробити на забрудненні довкілля конкретними сільськогосподарськими та
промисловими підприємствами, де працюють батьки багатьох студентів, а вони самі після
одержання дипломів прийдуть працювати на названі підприємства до медико-санітарних
частин та на ФАПи, на територіях обслуговування яких знаходяться ці промислові
підприємства.
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До участі в роботі засідань круглого столу запрошувались інспектори екологічної
служби району, міжрайонного відділу лабораторних досліджень, представники місцевих
сільськогосподарських та промислових підприємств.
Як результат - виникла дискусія, задавалося багато питань, у декого із студентів
з’явилися реальні і досить цікаві пропозиції щодо поліпшення екологічної ситуації в області
та районі. Виступи чергувалися з попередньо підготовленими повідомленнями, які містили
багато цікавої і разом з тим тривожної інформації відносно екологічного стану різних
регіонів Вінницької та сусідніх областей. Круглий стіл передбачав також проведення
вікторин на виявлення певних знань у галузі екології та охорони природи. Треба відмітити
активну участь студентів усіх курсів, так як за навчальними програмами географія
вивчається на І курсі, основи екології та профмедицини - на II курсі, основи охорони праці та
охорона праці в галузі, основи економічної теорії - на ІІІ курсі, соціальна медицина та ООЗ,
основи правознавства — на ІV курсі. Таким чином, від курсу до курсу, у міру здобуття все
нових і нових знань, студенти підходять уже більш диференційовано до визначення «дій,
направлених на захист навколишнього середовища» та до наслідків і результатів цих дій,
тобто реалізується актуальне завдання навчального процесу – посилення в навчальних
програмах аспекту екологізації.
Напередодні проведення круглого столу кожна група підготувала тематичні
санбюлетені з екологічним та природоохоронним змістом.
Не менш цікавим було і проведення конференції членами гуртка біології з теми
«Наша країна чудова – збережемо її для нащадків». У роботі конференції було висвітлено
болючі питання екології України, Вінницької області та нашого міста. Випускники
акцентували увагу на ролі медичного працівника в пропаганді здорового способу життя,
гігієні довкілля та формуванні громадської свідомості щодо стану довкілля та його впливу на
здоров’я громадян.
З метою з’ясування якості й ефективності екологічної освіти та визначення рівня
сформованості екологічного світогляду серед студентів були проведені екскурсії в урочище
Гайдамацький Яр біля села Буша, Софіївський парк у м. Умань, на Буковину, у Прикарпаття.
Викладачі коледжу спрямовують роботу гуртків на більш глибоке вивчення
екологічних проблем. На обласній виставці відмічена наукова-дослідницька робота
предметного гуртка фізики з дослідження радіоактивного забруднення території МогилівПодільського району. Вимірюючи фон у селах району, студенти глибше пізнали властивості
матерії, що сприяло розширенню наукового світогляду, вихованню поваги до природи.
Вивчення звичаїв, традиції, організація і проведення, народних свят посідають чільні
місця в роботі гуртка української літератури. Зокрема, учасники таких пов’язаних із
народними святами заходів, як «Ой, на Івана, ой, на Купала», «Щедрий вечір, добрий вечір»,
«Українські вечорниці», - виконували колядки, співанки, календарно-обрядові, історичні,
соціально- побутові пісні, розповідали легенди та прислів’я поширені на Поділлі. Участь
студентів у підготовці і відзначенні цих свят виховує в них почуття господаря рідної землі,
гуманістичне ставлення до природи, відчуття відповідальності за її долю.
Цікаво проведене відкрите засідання гуртка з педіатрії, де студенти провели аналіз
структури захворювань верхніх дихальних шляхів залежно від антропогенного та
техногенного забруднення повітря в м. Могилеві-Подільському. Такі заходи сприяють тому,
що студенти усвідомлюють потребу в екологічній освіті та значенні одержаних екологічних
знань для подальшої професійної діяльності в майбутньому.
Члени стоматологічного гуртка вивчили питання, яке стосувалось проблем якості
питної води. Студентами відібрані проби води з різних джерел водопостачання і проведено
цільовий профілактичний огляд дітей місцевих шкіл щодо захворювання на флюороз.
Результати досліджень лягли в основу відеофільму та науково-дослідницької роботи
студентів «Флюороз» щодо вивчення рівня поширеності захворювання на флюороз від якості
питної води різних районів міста Могилева-Подільського, яка була представлена на XVI
Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих учених (м. Тернопіль).
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Окремо оформлені матеріали науково-пошукової роботи біологічного гуртка під
назвою «Екологічна ситуація в Україні, Вінницькій області та Могилів-Подільському
районі», «Рідкісні та ті, що перебувають під загрозою зникнення види тварин Вінниччини»;
гуртка фітотерапії: «Токсичні та отруйні рослини», «Напої здоров’я», «Фітотерапія в
акушерстві і гінекології».
Підвищенню ефективності екологічного виховання сприяє його тісний зв’язок з
традиційним народним вихованням любові до природи.
Активну участь в екологічному вихованні молоді, опираючись на народні традиції,
бере бібліотека коледжу, оскільки інтерес читачів до питань екології останнім часом зростає.
Яскравим національним колоритом приваблюють студентів книжково-предметні виставки,
літературні вечори: «Квітне земля України талантом свого народу», «Без верби та калини
нема України», «Ой, на Івана, ой, на Купала». Виставки студентських робіт з природного
матеріалу у гуртожитку коледжу стали звичайним явищем. Велике зацікавлення викликають
зустрічі і виставки пейзажів місцевих художників у Будинку творчості.
Висновки. Отже, на сучасному етапі розвитку людської цивілізації роль екологічного
виховання підвищується. Воно відіграє роль інтегратора в сучасному виховному процесі,
поєднує в єдину функціональну систему всі традиційні види виховання і базується на них.
Дієвість екологічного виховання залежить від узгодження всіх його напрямків, елементів та
засобів, комплексності, неперервності та охоплення ним усіх членів суспільства впродовж
усього життя.
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ПРОБЛЕМИ ТЮТЮНОПАЛІННЯ В СВІТІ ТА ПІДХОДИ ДО ЇХ
ВИРІШЕННЯ
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PROBLEMS OF SMOKING IN THE WORLD AND ANTI-TOBACCO ACTIONS
Klimenko S.V., Krukovska I.M.
Zhytomyr Medical Institute Zhytomyr Regional Council
Abstract: Smoking is now one of the most serious social problems. The difficulty of its
solution lies in the inconsistency of public attitude to smoking and its real influence on destroying
human health. International experience has proven high effectiveness of preventive work in the fight
against smoking epidemic. The article examines the status of smoking in the world, its impact on
human health and anti-tobacco actions
Key words:.smoking, harmful habit, health, huvan organism, anti-tobacco actions.
Актуальність проблеми. Актуальність теми профілактики тютюнопаління зумовлена
тим, що за останні роки в світі зростає частка курців серед жінок та дітей та залишається
високою розповсюдженість куріння серед чоловіків. Серед підлітків 12-17 років тютюн –
друга за розповсюдженістю психоактивна речовина (після алкоголю). Приблизно третина 1825 річних – постійні курці, більше половини всіх курців свою першу цигарку викурили у віці
до 12 років. Нікотин виявився психоактивною речовиною, яка викликає найвищу смертність
серед усіх психоактивних речовин. Дослідження ефективності профілактичних програм за
останні 10 років достатньо переконливо доводять, що на сьогодні серед усіх психоактивних
речовин саме тютюнопаління є основною проблемою, яка потребує рішучих профілактичних
дій.
У свою чергу доведено, що ранній початок вживання тютюну є передвісником появи
проблем пов’язаних з наркотиками та алкоголем. Це підтверджується ще одним
дослідженням: імовірність залучення підлітків до наркотичних речовин при невживанні
алкоголю та тютюну майже відсутня, всього 0,6% хлопчиків і 0,4% дівчат. Тютюн є
легальним наркотиком, який дуже швидко розповсюджений, який руйнує психічне і фізичне
здоров’я людини і вплив якого можна припинити у результаті припинення його вживання.
У основних напрямках політики громадського здоров’я ВООЗ визначені навіть
кількісні та якісні показники, на які потрібно орієнтуватися у Європейських країнах для того,
щоб зменшити збиток, який спричиняє тютюн. Так, пропонується збільшити число некурців
у крайньому разі до 80% серед осіб старших 15 років, і близько 100% серед тих, хто ще не
досягнув 15 років.
Близько третини дорослого населення Землі курять, що в числовому еквіваленті
становить 1,5 мільярда людей. 200 мільйонів з них жінки. Щороку від наслідків
табакокуріння помирає 3,5 мільйона жителів планети, це близько 10 тисяч смертей щодня.
Кількість викурених сигарет за рік — більше трильйона штук, а в грошовому еквіваленті
цифра становить 400 мільярдів доларів на рік. Такі невтішні дані Всесвітньої Організації
Охорони Здоров’я (ВООЗ).
В нашому досліджені ми розглянемо методи боротьби проти куріння. Перші заходи
боротьби з курінням в Європі були зроблені ще до появи на континенті тютюну. Член
експедиції Колумба, Родріго де Херез, за куріння був посаджений у в’язницю з вироком
«тільки диявол може наділити людину здатністю випускати дим з ніздрів». У 1575 році в
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Іспанії Католицькою церквою була введена заборона куріння в місцях, де проводяться
молитви. На початок XVII століття в Західній Європі почалася широка пропаганда куріння,
оскільки це приносило хороший дохід виробникам і державі, а в Росії була введена заборона
на куріння тютюну і його вирощування. І тільки в 1685 році ця заборона була знята Петром
Великим за винагороду від Англо-Вірджинського компанії, яка торгувала американським
тютюном. У 1624 році Католицька церква на чолі з Папою Урбаном Восьмим починає
серйозну боротьбу з тютюном, покарання за вживання тютюну — відлучення від церкви.
Через два роки Грецька Православна церква приймає такі ж заходи. У 1761 році англійським
доктором Джоном Хіллом проведені перші клінічні випробування і оприлюднена перша
робота про шкідливий вплив тютюну на людину. У 1828 в Німеччині хіміки Людвіг Рейману
і Вільгельм Поссельт виділили з тютюну нікотин. У 1830 році в США почалася перша масова
кампанія проти виробів з тютюну. 1860-й рік, початок масового виробництва сигарет, до
цього року в медицині по суті не було згадки про рак легень, на сьогоднішній день рак
легень становить більше 60% всіх ракових захворювань. З 1934 року здійснювалася боротьба
з курінням в нацистській Німеччині — перша в новітній історії державна програма по
боротьбі з курінням тютюну. Були введені обмеження на рекламу тютюну, обмежений
раціон тютюнових виробів, що виділяються для жінок і військовослужбовців, обмежено
куріння в ресторанах і кафе. Кампанія спиралася також на особисту відразу Гітлера до
куріння. Антитютюнові кампанії в сучасному світі У США кожен штат бореться з курінням
по-своєму. У штаті Нью-Йорк, наприклад, заборонено курити в закритих громадських
приміщеннях і службових автомобілях. Штраф за порушення — 1000 доларів. В Італії штраф
за куріння в громадських місцях становить від 250 до 2000 євро. У гімалайському
Королівстві Бутан тютюн оголошений поза законом. За продажу сигарет введений штраф в
225 доларів. При цьому середня зарплата в країні 16 доларів. Загальнонаціональна кампанія у
Швеції, названа «покоління некурящих», торкнулася всіх, хто народився після 1975 року.
Якщо шведський студент навчається в норвезькому Осло або датському Копенгагені та хоче
отримати стипендію, він повинен кинути курити, так розпорядився фонд, який розподіляє
стипендії. У Данії 75% працюючих оголосили безтабачні зони на робочих місцях. У
Німеччині в закон про страхування внесена поправка: внесок некурящого на 40% менше,
оскільки для медицини він обходиться дешевше. Відомо, що в Німеччині виділяється час на
перекури. Але час тих, хто добровільно відмовився від куріння, підсумовується і плюсується
до відпустки. У Великобританії з літа цього року куріння буде заборонено у всіх пабах,
ресторанах, клубах і в більшості організацій. Дозволено палити тільки в приватних
апартаментах, в тюрмах і готельних номерах. Штраф за порушення може досягати 2500
фунтів. У Бельгії підписаний закон про заборону куріння в більшості закритих громадських
приміщень. За порушення — штраф 480 доларів. У Голландії всім громадянам від 12 до 16
років, які після спеціальних тестів доведуть, що вони не палять, будуть щомісяця
виплачувати 200 доларів. У Фінляндії прийнятий закон, за яким паління дозволене тільки на
вулиці. «Місячник боротьби з курінням» придуманий фінами. В Іспанії забороняється
продаж тютюнових виробів в лікувальних установах, навчальних закладах. Куріння
забороняється в громадському транспорті, в приміщеннях, де трудяться вагітні жінки, в
адміністративних будівлях, в цехах з виробництва харчових продуктів, в читальних і
виставкових залах, в ліфтах, в театрах, кінотеатрах, закритих спортивних приміщеннях. У
Польщі заборонили курити в громадських місцях і з вулиць прибрали автомати, що
продають сигарети кожному підлітку. В Угорщині за куріння в недозволеному місці
стягується штраф 125 доларів, за порушення правил продажу — до 420 доларів. У Канаді
курити заборонено у всіх держустановах країни, курцям заборонено з’являтися з сигаретою
на службі, в аеропортах, на вокзалах. Попільниці зникли з барів і ресторанів. Тютюновим
компаніям не дозволяється бути спонсорами спортивних змагань. У Сінгапурі заборонено
куріння в ліфтах, автобусах, метро, потягах, лікарнях і поліклініках, кінотеатрах і
ресторанах. У країні не допускається реклама сигарет і встановлений високий податок.
Попередження: «Палити забороняється — штраф 500 доларів» стало нормою. В Осаці
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(Японія) фірма виплачує премії некурящим, співробітники, півроку протрималися без
куріння, отримують 190 доларів. У Малайзії держава надає пільговий кредит тим, хто кинув
палити. У Туреччині, в одному маленькому селі заборонено курити дорослим, щоб не
подавати поганий приклад підростаючому поколінню, порушник сільського указу віддає
мішок цукру чи мішок борошна бідним. У Туреччині є музей, де зібрані рецепти людей, які
розлучилися з курінням. Найвищі ціни на сигарети в даний час в Новій Зеландії — 12 євро.
Зовсім недавно уряд Нової Зеландії вирішив ще підвищити акцизи на сигарети в перебігу
найближчих чотирьох років на 40%, в результаті чого пачка сигарет коштуватиме приблизно
60 євро. Решта країни-лідери: Маврикій 8,25 Норвегія 8,02 Шотландія 7,50 Ісландія 7,57
Великобританія 7,36 Ірландія 6,35 Сінгапур 5,90 Австралія 5,50 Франція 5,00 Ізраїль 5,00.
Мета дослідження.- Визначити вплив куріння на організм підлітків, вплив
мотиваційних чинників при вживанні тютюнових виробів та дізнатися ефективність впливу
профілактичних заходів на куріння.
Матеріали та методи.Нами опрацьовано матеріали зарубіжних літературних джерел з
приводу впливу та заходів профілактики тютюнопаління.
Результати дослідження та їх обговорення.Опрацьовуючи наукові джерела було
підтверджено, що тютюнопаління – один з найбільш поширених видів побутової
токсикоманії, найбільш поширена у всьому світі шкідлива звичка. Залежність від тютюну
занесено в Міжнародну класифікацію хвороб. Тютюнопаління в наш час становить одну з
найсерйозніших соціальних проблем. Складність її вирішення - у невідповідності
стандартного відношення до паління в суспільстві і його дійсним значенням у руйнуванні
здоров'я людей. Міжнародний досвід довів високу ефективність роботи, у боротьбі з
епідемією тютюнопаління.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже,щоб профілактика куріння
була ефективною, проводити її потрібно з найменших років. Слід зазначити, що
роз'яснювальні заходи допомагають сформувати своє власне ставлення до цієї проблеми, яке
не зможе змінити жодна людина. Погодьтеся, набагато легше не привчати себе до цієї
згубної звички, ніж потім намагатися позбутися її.
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РОЛЬ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ У ПРОФІЛАКТИЦІ РАННІХ СТАТЕВИХ СТОСУНКІВ
У ПІДЛІТКІВ
Клиновська Наталія Миколаївна
Житомирський медичний інститут ЖОР
THE ROLE OF THE NURSE IN THE PREVENTION OF EARLY SEXUAL
INTERCOURSE IN ADOLESCENTS
Klynovska Nataliia
Zhytomyr Medical Institute Zhytomyr Regional Council
Abstract: Intimate relationships are present in life of every person. The World does not
stand still and everything in it develops become more modern. Children are become modern, as
well as adolescent who believe that they are ready to engage in sexual relations.
The own problem is that sexual relationship in not just a sex. Sex it is not only a pleasure
but also a responsibility. Students of high school and also students know about sex education is only
thanks to films from USA.
Unfortunately, the school curriculum not provide for an additional subject that would tell
much more information about sex and it consequences. Sex education is a school subject that can
be taught by a nurse, as this profession includes knowledge of the anatomy physiology of the human
body, psychology and pedagogy.
Key words: sex, sex education, school subject.
Актуальність проблеми: Інтимні стосунки присутні в житті кожного. Світ не стоїть на
місці і усе навколо стає більше сучасним. Діти стають сучасними, а отже і підлітки, котрі
впевнені у тому, що готові бути у сексуальних стосунках.
Основна проблема у тому, що сексуальні відносини – це не просто секс. Секс – це не
тільки насолода, але ще й відповідальність. Учні старших класів та власне студенти знають
про сексуальну освіту лише з американських фільмів.
Актуальність теми
На жаль, шкільною програмою не передбачено додаткового предмету, котрий містив
би у собі більше інформації про секс та його наслідки. Сексуальна освіта – це шкільний
предмет, котрий може викладати дітям медсестра, оскільки ця професія включає в собі
вивчення анатомії та фізіології тіла людини, психології, а також педагогіки.
Сучасний ритм життя та нові норми і стандарти поведінки соціуму стають причиною
зміни поведінки молоді. Найбільш суттєвими змінами стають фізіологічна та психологічна
зрілості підлітків, котрі останнім часом стали випереджувати попереднє покоління. Для
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розуміння необхідності попередження багатьох захворювань молоді необхідне заохочення до
пізнання етіології багатьох хвороб, що передаються статевим шляхом, лекції та спілкування з
батьками, педагогами і медпрацівниками для розуміння небезпечності наслідків та
незапланованої передчасної вагітності.
У 21 столітті тема сягає актуальності внаслідок відсутності сексуального виховання в
учбових закладах. Відсутність знань про анатомічно-фізіологічні особливості власного тіла у
підлітків, нерозуміння, що таке секс і які він несе наслідки та відповідальність - створює
«сліпу пляму» у молоді, або ж можна назвати її бульбашкою (є поверхневі знання, але
всередині – пустоти). Профілактика ранніх статевих стосунків – це не є розмовою лише про
секс, це насамперед знання про структуру власного тіла, яку необхідно пояснювати та
викладати дітям та підліткам та інше.
Тема досить важко стає у розуміння соціуму, адже менталітет в Україні складно
сприймає інформацію інтимного характеру. Про це можна свідчити на прикладі прийомів у
лікарів-гінекологів, а саме жінок не лише молодого віку, котрі соромляться відвідувати
лікаря, ставити запитання, а також можуть утримувати чи деформувати важливу для
діагностування та життя пацієнтки інформацію. Актуальності 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.
Мета дослідження:
1 - Довести необхідність введення додаткового предмету «Репродуктивне здоров’я»
або ж «Сексуальне виховання»
2 – Довести необхідність проведення сексуальної освіти медичною сестрою у школах
та вищих учбових закладах
Матеріали та методи дослідження: анкетування учнів та студентів різних вікових
груп за Еріксоном (13-19 років – рання юність, 19-35 – молодість)
Ключові слова: сексуальне виховання, репродуктивне здоров’я, секс.
Результати дослідження.На момент написання початку дипломної роботи якість та
кількість інформації була обмежена. Складалось враження, що про сексуальну освіту взагалі
нічого не говорять, однак почались зміни. За цей час Фонд Олени Пінчук створив певні
«курси» сексуальної освіти для підлітків який зі слів написаних на сайті: «дає відповіді на
найпопулярніші запитання підлітків про секс, розвіює найпоширеніші міфи та допоможе
батькам розпочати розмову про секс з дітьми». Фонд випустив промо-ролик, де відомі діячі
висловлюють вирізані з контексту тези. У коментарях ролик обурив користувачів.
Надалі проводилось анкетування 7-11 класів загальноосвітньої школи №33, котре
було узгодженим із дитячим шкільним психологом та соціальним педагогом.
Анкетування школярів було анонімним та відбувалось у класі, де не було вчителів та
осіб, котрі могли б в вплинути на результати.
Анкетування студентів відбувалось в аудиторії у вільний час та без присутності
викладачів, котрі могли б бути впливовим психологічним фактором.
Результати показали, що лише 40% учнів знають, що таке ІПСШ. Окрім того, серед
методів контрацепції були вказані лише презервативи, також є низький відсоток анкет, де
поле з питанням методів контрацепції було пустим.
Висновки та перспективи подальших досліджень.
Ситуація в Україні щодо сексуального виховання є досить неоднозначною, оскільки
статистичні дані показують низький відсоток обізнаності у сфері інтимного здоров’я, а саме
хвороб, що передаються статевим шляхом. Аби знизити цей рівень було впроваджено
декілька освітніх програм від різних фондів та безпосередньо Міністерством України ще
декілька років тому, але ефективність у цьому досить мала. Задля покращення результатів та
профілактики ранніх статевих стосунків, котрі можуть вплинути на юний організм негативно
у вигляді хвороб та передчасної вагітності, варто впровадити у шкільну програму окремий
додатковий предмет: «Репродуктивне здоров’я» або ж «Сексуальне виховання». Даних
предмет можуть викладати не тільки дитячі психологи, але й медична сестра, як фахівець,
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що має дипломно підтверджені знання у сфері анатомії та фізіології людини, психології, а
також – педагогіці. Чотири ключові предмети – є основою знань, котрі допоможуть
покращити ситуацію, налагодити контакт, а також мати додаткове місце роботи, що
доводить : медична сестра є різностороннім фахівцем, безпосередньо людиною, котра надає
медичну допомогу і, найосновніше в даній темі, вчителем (педагогом).
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ЗБАЛАНСОВАНЕ ХАРЧУВАННЯ ЯК ОСНОВА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ
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BALANCED DIET AS BASE OF HEALTH OF NATION
Kiryachok M.V., Ishchenko V.O.
Zhytomyr Medical Institute Zhytomyr Regional Council
The article outlines the impact of nutrition on the health of the nation, identifies the
importance of maximally disseminating and promoting a culture of nutrition, the need to explore
alternative ways to promote it at the national level, identifies modern tools for informing and
disseminating food culture and a competent approach to food selection.
Key words: balanced diet, public health, food culture
У статті окреслено вплив харчування на здоров’я нації, визначено важливість
максимального поширення та пропагування культури раціонального харчування,
необхідність вивчення альтернативних шляхів його популяризації на національному рівні,
визначено сучасні інструменти для інформування населення та поширення культури
споживання їжі й грамотного підходу до вибору продуктового набору.
Ключові слова: збалансоване харчування, громадське здоров’я, харчова культура
Актуальність проблеми. Питання культури харчування сьогодні перетворилося на
глобальну проблему, що стосується кожної людини, соціальної групи та країни в цілому.
Актуальність теми зростає та набуває особливого значення в умовах сьогодення у зв'язку з
тим, що харчування грає визначну роль в житті кожного, відтак сформованість комплексу
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знань з культури харчування, усвідомлення того, що їжа має бути корисною та безпечною,
надасть можливість кожному індивіду з-поміж багатоманіття продуктів обрати такий
раціон, що збереже та примножить його здоров'я.
Повноцінний та безпечний раціон – важлива умова підтримання здоров'я, високої
працездатності та витривалості людини, збереження нації та генофонду в цілому; забезпечує
нормальне зростання і розвиток організму, гомеостаз внутрішнього середовища, стійкість до
несприятливих факторівнавколишнього середовища, є шляхом попередження аліментарних
захворювань та дає змогу перейти від лікування до профілактики хвороб, що, безумовно, є
важливим в соціальному та економічному плані для держави[5].
Численними науковими дослідженнями доведено вплив збалансованого харчування
на здоров'я [2; 3]. Одним з найбільш актуальних питань раціонального харчування, що
потребує першочергової уваги, є скорочення тривалості життя, пов'язане як з різким
падінням рівня існування, невисокою якістю харчових продуктів, так і з низькою
грамотністю населення в питаннях раціонального харчування. За даними ВООЗ, саме ця
проблема лежить в основі або має суттєве значення у виникненні, розвитку і перебігу
близько 80% всіх відомих патологічних станів [2; 4].
Серед захворювань, основну роль в походженні яких грає фактор харчування, 61%
складають серцево-судинні розлади, 32% - новоутворення, 5% - цукровий діабет II типу
(інсулінозалежний), 2% - аліментарні дефіцити (йододефіцит, залізодефіцит і т.ін.); має
визначне значення у виникненні і розвитку захворювань шлунково-кишкового тракту,
печінки і жовчовивідних шляхів, ендокринних патологій, захворювань опорно-рухового
апарату, карієсу [2; 4]. Від якості уживаного загалом та окремих складових напряму
залежить стан здоров'я людини та відповідно її задоволеність життям.
Рух людства до технічного прогресу, пришвидшення темпу всіх процесів життя,
урбанізація та викликаний такими змінами хронічний стрес, зниження фізичної активності,
широке впровадження різноманітної техніки в побут - усе це призвело до переходу від
звичних стереотипів харчування до сучасних моделей: вживання напівфабрикатів,
консервованої, готової продукції, фаст-фуду - та зміни харчового вибору громадськості в
цілому.
Аналіз фактичного харчування й оцінка харчового статусу населення свідчить про те,
що раціон характеризується надмірним споживанням виробів тваринного походження і
легкозасвоюваних вуглеводів, зменшенням кількості рослинної складової, як овочів, так і
фруктів, цільнозернових та бобових продуктів, практично повна відсутність у раціоні
горіхів, насіння, а також жирних кислот омега-3, що містяться в морепродуктах і клітковині,
збільшенням вживанням перероблених та рафінованих страв [3]. Водночас енерговитрати
людей істотно знизилися. У результаті в негативний бік змінилася реальна забезпеченість
людини есенціальними харчовими речовинами, і, у першу чергу, мікронутрієнтами і
біологічно активними компонентами їжі.
У межах глобалізаційних процесів гостро стоїть проблема якості харчових продуктів і
продовольчої сировини. Харчове виробництво не оминули зміни у підходах до
технологічних композицій та якості продукції, використання надмірної кількість солі, жирів,
цукру, трансжирів, стабілізаторів, консервантів, барвників та інших шкідливих домішок, які
мають прямий вплив на метаболічні зміни в організмі, що, у свою чергу, викликають
запалення, призводять до хронічних захворювань та несуть онкогенну загрозу.
Окремо слід відзначити використання у виробництві харчової промисловості пряноароматичних сумішей, підсилювачів смаку та аромату, які впливають на нервову систему,
викликають залежність, пригнічують реальне відчуття голоду, що призводить до більшого
споживання такого продукту, аніж потрібно для задоволення потреб організму [6]. Найбільш
негативну роль в механізмі розвитку аліментарних захворювань відіграє надходження з їжею
висококалорійної продукції, що має надвисоку енергетичну цінність як за рахунок тваринних
жирів, так і за рахунок надлишково доданих цукрів.
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Метою дослідження є вивчення альтернативних шляхів популяризації раціонального
харчування на національному рівні та визначення сучасних інструментів для інформування
населення, поширення культури споживання їжі та грамотного підходу до вибору
продуктового набору.
Матеріали та методи. Проведений аналіз наукових публікацій дає змогу окреслити
стан питання, актуальні методи, направлені на якісні зміни в інформуванні щодо концепції
здорового харчування як одного із пріоритетних напрямків у сфері громадського здоров'я та
визначення сучасних інструментів та векторів руху до поставленої мети - здорової нації.
За дослідженнями вчених Єнського університету імені Фрідріха
Шиллера, проведеного на замовлення Всесвітньої організації охорони здоров'я, Україна
посіла перше місце за рівнем смертності, спричиненої неправильним харчуванням, серед 51
країн європейського регіону [1].
Надважливою є роль держави у поширенні інформації за допомогою сучасних засобів,
зрозумілих та доступних всім категоріям населення. Серед задач, які стоять перед нею:
грамотність та обізнаність громадськості про можливі наслідки порушення балансу в
харчуванні, формування розуміння харчової цінності, ступеня впливу на стан здоров'я
спожитого, привчити вивчати склад виробів та бути поінформованими щодо шкідливості
речовин у складі готової продукції.
Кожна людина свідомо робить вибір продуктів для споживання, але пріоритетом для
держави є здорова та працездатна нація. Тому, на наш погляд, зважаючи на розвиток
технічного прогресу, перехід до «держави у смартфоні», сучасним підходом популяризації
культури здорового харчування для громадськості буде використання та запровадження
соціального проєкту про здорове харчування за допомогою сучасного інструменту «чатботу», який використовується в пабліках соціальних мереж Телеграм, Вайбер та інших
месенджерів. Завдяки боту є можливість поширення інформації та проведення опитування,
проходження тестів на самоперевірку щодо знань у визначеній сфері. Діалог проходить у
звичній формі для людини, з заздалегідь прописаними та запланованими питаннями та
відповідями в програмі. Таким чином охоплюються декілька поколінь, що користуються
засобами зв'язку, спілкування та отримання інформації з екрану смартфону, планшету, ПК.
Подача матеріалу має бути в простій формі, з мінімальною кількістю тексту та максимально
простими та цікавими одночасно для дітей і для дорослих таблицями та піктограмами, в
яскравих та приємних для сприйняття кольорах, поширюватися серед молодших школярів у
вигляді роздрукованих додатків, а також для старшого покоління, що не має навичок
користування інтернетом, - через рекламу на телебаченні з коментарями диктора та друку в
періодичних виданнях на паперових носіях (газетах, журналах). У закладах освіти всіх рівнів
з метою формування правильного погляду на збалансованість раціону необхідне введення
факультативних занять «харчової грамотності» в інтерактивній формі із застосуванням
сучасних технологій.
Сьогодні актуальною проблемою постає повна відсутність регламентування та
обмеження реклами закладів фаст-фуду, продуктів з надмірним вмістом солі, цукру та
насичених жирів, шкідливих домішок, як через ЗМІ, в мережі Інтернет, так і через вуличні
засоби для реклами - біг борди, стенди та ін.Тому поширення інформації через зрозумілі,
доступні та популярні інструменти за допомогою сучасних технологій, на нашу думку, буде
мати ефективний вплив на свідомість та освіченість громадян нашої країни, що в кінцевому
результаті переважить пропагування неякісного та нездорового харчування, навчить
відповідально ставитися до вибору і споживання та призведе до досягнення мети будь-якої
держави - формування здорового громадянського суспільства.
Висновки. Актуальність та важливість максимального поширення та пропагування
культури раціонального харчування в загальнодержавних масштабах не підлягає сумніву,
адже ВООЗ назвала хвороби, викликані незбалансованим харчуванням, неінфекційною
епідемією, та, зважаючи на те, що за даними досліджень Єнського університету імені
Фрідріха Шиллера,
Україна очолила список країн із високою смертністю внаслідок
256

неправильного харчування, розроблення та впровадження масштабної кампанії з
інформування населення щодо використання сучасних інструментів має бути реалізовано
якомога швидше та мати постійний характер.
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РОЗВИТОК МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ ФАХІВЦІВ
ЗАСОБАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ГРИ «ДЕБАТИ»
Кірячок М.В.
Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради
DEVELOPMENT OF SPEECH COMPETENCE OF FUTURE MEDICAL
PROFESSIONALS BY MEANS OF INTELLECTUAL GAME "DEBATE"
Kiryachok M.V.
Zhytomyr Medical Institute Zhytomyr Regional Council
Abstract. The article presents the peculiarities of the intellectual game Debates as a unique
and highly effective form of linguistic competence development for students of the medical
educational institutions. The notion of linguistic personality was characterized, the specifics of the
formation of professional linguistic competence of the future medical specialists were investigated,
and the significance of the debate as a form of promoting the development of linguistic competence
and speech culture of a specialist in medical sphere was proved. Also it is substantiated that at
thepresent stage of society development there is acutely the problem of increasing the intellectual
potential of the nation through the comprehensive development of the individual, the formation of
the ability of each personality to carefully and effectively overcome the difficulties on the way to a
certain goal, to succeed in a competitive environment, to be able to soundly defend its own
convictions, to conduct a constructive dialogue, to feel free in a communicative environment,
including the field of business communication. It is determined that the skills gained through
debates become an important component of personal growth and a serious foundation for future
professional careers, promote the positive affirmation of social status and interpersonal
communication, form the basis for the continuous self-improvement of the individual.
Key words: speech competence, debate, business communication, speech of a medical
specialist.
Актуальність. Розвиток мовленнєвої компетенції студентів-медиків є невід’ємною
складовою формування високопрофесійного медичного фахівця, адже від уміння вдало та
ефективно будувати комунікативний акт, навичок публічного мовлення, здатності вести
конструктивний діалог великою мірою залежить рівень загального інтелектуального
розвитку особистості, а також успішність професіонала в обраній галузі.
Мета дослідження: представити особливості інтелектуальної гри дебати як
унікальної високоефективної форми розвитку мовленнєвої компетенції студентів медичних
закладів освіти, схарактеризувати поняття мовної особистості, дослідити специфіку
формування професійної мовленнєвої компетенції майбутнього медичного працівника та
довести значимість дебатів як форми сприяння розвитку мовленнєвої компетенції та
культури мовлення фахівця-медика.
Матеріали і
методи. Різновекторні дослідження щодо аспектів мовної та
мовленнєвої компетенцій медичних фахівців, а також особливостей їх формування у
студентів нефілологічних спеціальностей здійснювали І. Туровська, Г. Юрчак, Ю. ОрелХалік, Л. Фоміна, С. Ефендієва, В. Борисенко Ю.Головач, Н.Остапенко, М.Пентилюк та ін.
Відзначимо, що мовна та мовленнєва компетенції нерозривно пов’язані між собою,
оскільки у мові зафіксовано норми та стандарти репрезентації мовної системи в
різноманітних ситуаціях спілкування, які практично реалізуються в процесі комунікації.
Відтак, мовленнєва компетенція демострує вміння оперувати теоретичними знаннями з мови
на практиці, і водночас вказує на те, наскільки мовець володіє базовими знаннями з
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культури мови, етикету ділового спілкування, інформацією щодо національних особливостей
культури мови та ін. Фоміна Л.В. відзначає, що «змістова наповнюваність мовленнєвої
діяльності пов’язана з формуванням у студентів соціокультурної компетентності, що
передбачає знання й засвоєння студентами-медиками системи національних цінностей і
світоглядних уявлень як частини загальнолюдських, історії матеріальної та духовної культур
у контексті світової, а також способів застосування цих знань у комунікативній та інших
видах діяльності» [6, с. 45]. Тому варто наголосити на тому, що процес розвитку
комінікативних навичок та умінь особистості є безупинним та вимагає високого рівня
сформованості мовця за різними напрямками.
Результати та їх обговорення. Оволодіння мовленнєвою компетенцією передбачає
усвідомлене послуговування різноманітними мовними засобами відповідно до вимог
культури мовлення, базовими критеріями якої є знання норм української мови та вміння
застосовувати їх у процесі усної та письмової комунікації; здатність будувати висловлення
відповідно до окресленої теми, залишаючи осторонь дрогорядні та малозначущі факти;
побудова висловлення за законами логіки, уміння наводити істинні аргументи на
підтвердження тези, підбирати вдалі приклади, робити грунтовні висновки; володіння
широким спектром засобів втілення думки в слові (багатство мови) та вміння підібрати
доречні мовні засоби для якнайповнішого висловлення своєї позиції; усвідомлення
необхідності говорити доречно до тієї чи іншої комунікативної ситуації, вдало обирати
доцільні мовні засоби.
З огляду на сказане, важливо використовувати в межах освітнього процесу такі
педагогічні прийоми, методи, технології, які дають змогу розвивати навички комунікації у
студентів, формувати знання щодо ораторського мистецтва та вміння виступати перед
аудиторією, вчать працювати в команді та в дискусіях і обговоренням знаходити шляхи
розв’язання різноманітних проблемних питань. Колективна взаємодія є основою
комунікативно-ігрових прийомів навчання.
Будь-яка гра – це здобутий досвід, котрий, у свою чергу, стає джерелом знань, ідей,
стимулює до подальших дій. Дидактична гра - активна навчальна діяльність з імітаційного
моделювання досліджуваних систем, явищ, процесів. Це така колективна, цілеспрямована
освітня діяльність, у ході якої кожен учасник або команда об'єднані спільною метою –
розв’язання головного завдання та орієнтують свою поведінку на виграш.
Даючи загальну оцінку дидактичним іграм, можна виділити їх переваги порівняно з
традиційними формами навчання:
- гра сприяє встановленню відносин співробітництва між викладачем і студентом, а
також між студентами в рамках ігрової підгрупи;
- сприяє глибинному засвоєнню і запам'ятовуванню навчального матеріалу, його
творчому сприйняттю, розумінню і використанню;
- порівняно з традиційними методами, переносить центр ваги виховного впливу з
викладача на колектив;
- гра послаблює рецептивну і підсилює самостійну роботу студентів;
- активізує пізнавальну, інтелектуальну і творчу роботу студентів, підвищує
ініціативність;
- сприяє самоосвіті;
- формує комунікативні вміння;
- у грі об'єктивізується оцінка діяльності студентів;
- студенти отримують задоволення від процесу навчання [2].
Культура ХХІ століття –
культура діалогу. По-перше, причиною діалогу є
пізнавальний інтерес, тобто він виконує інформаційну функцію в широкому розумінні слова.
По-друге, діалоги передбачають колективну мовленнєву взаємодію. Таким чином
відбувається формування мовленнєвої компетенції його учасників. І, по-третє, діалог
виконує орієнтувальну функцію, адже виникає певний зв'язок із вчинками, діями всіх, хто
бере в ньому участь. Таким чином створюється інформаційно-комунікативне поле, в якому
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всі ми перебуваємо. Уміння вдало презентувати свою позицію та переконувати інших у своїй
правоті є міцним підґрунтям для формування сильної, упевненої особистості, компетентного
фахівця та подальшого успішного старту в професійній діяльності.
Дебати (франц. Débats - сперечатися) – командна, рольова інтелектуальна гра, в
основі якої лежить обговорення, побудоване на основі заздалегідь підготовлених виступів
учасників, які представляють дві команди-суперниці; після виступів команди відповідають
на запитання, вислуховують спростування своїх аргументів тощо [3, с.351].
Ідеї щодо створення дебатів сягають у сиву давнину, до Стародавньої Греції, де
дебати були проявом демократії. Студенти тих часів навчалися мистецтву дебатування.
Сьогодні проведення дебатів поширене в школах та університетах усьогосвіту. Більшість
європейських країн мають дебатні програми у багатьох закладах освіти.
Гра «Дебати» має на меті допомогти студентам сформувати навички, необхідні для
досягнення життєвого успіху в сучасному світі. Задум гри – підвищити рівень знань
студентів, а тому в дебатах важливішим є навчання, ніж остаточний результат кожної гри –
перемога або поразка.
Прикметними особливостями інтелектуальної гри «Дебати» є:
• спрямованість учасників гри на поглиблене й різнопланове пізнання світу;
• розвиток комунікативних умінь і навичок;
• орієнтація на безконфліктне подолання проблем;
• навчання в атмосфері толерантності та на демократичних засадах;
• розвиток ораторських здібностей;
• виявлення та розвиток у студентів схильностей до публічної діяльності;
• можливість використовувати знання з різних сфер людського життя;
• розуміння психології ведення дебатів, виховання віри у свої сили таінтелект.
Дебати – це гра, що не лише занурює студента у вир пізнання, налаштовуючи його
виключно на відтворення здобутих знань, але й дає змогу проявити себе як інтелектуально
розвинену особистість, яка здатна давати характеристику й критично оцінювати
найрізноманітніші процеси та явища навколишнього світу.
Висновки та
перспективи подальших досліджень.Отже,на сучасному етапі
розвитку суспільства гостро постає проблема підвищення інтелектуального потенціалу нації
шляхом всебічного розвитку особистості, формування здатності кожного, зокрема й
медичного фахівця, виважено та результативно долати труднощі на шляху до визначеної
мети, досягати успіху в конкурентному середовищі, вміти обґрунтовано обстоювати власні
переконання, вести конструктивний діалог, вільно почуватися в комунікативному
середовищі, зокрема й у сфері ділового спілкування. Здобуті завдяки дебатам навички
стають важливим компонентом особистісного зростання та серйозним підґрунтям
майбутньої професійної кар’єри, сприяють позитивному утвердженню соціального статусу і
міжособистісних комунікацій, формують базис для безупинного самовдосконалення
особистості.
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«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ЯК ВИЗНАЧАЛЬНА СКЛАДОВА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ
ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ»
Кравчук Наталія Сергіївна
Житомирський медичний інститут ЖОР
PHYSICAL CULTURE AS A DETERMINING COMPONENT OF A HEALTHY
LIFESTYLEFOR STUDENTS OF HIGHER MEDICAL EDUCATION
Kravchuk Nataliia Serhiivna
Zhytomyr Medical Institute Zhytomyr Regional Council
Abstract. Today, the modern student youth of Ukraine is the gene pool of the nation, the
foundation of cultural, intellectual, scientific and physical culture activities of our country.
Nowadays, it is very important to have completely healthy people, including students of
medical schools. It is better to prevent the disease than to treat it. Our medical students have a
number of bad habits such as: smoking, drinking alcohol in large quantities, not doing physical
education.
Physical education is important in the training of skilled health workers. After all,
emergency medical care can take more than one hour. Motor activity of students prevents
emergence of a number of diseases which are connected with cardiovascular, musculoskeletal
systems.
Zhdanova O. In his research he wrote that one of the important causes of deviations in the
state of health of students is insufficient motor activity.
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Актуальність проблеми. Сьогодні сучасна студентська молодь України – це
генофонд нації, фундамент культурної, інтелектуальної, наукової та фізкультурної діяльності
нашої країни.[1]
У наш час дуже важливе значення є цілком здорові люди, в тому числі студенти
медичних навчальних закладів. Краще профілактувати хворобу, чим її лікувати. Наші
студенти медики мають низку шкідливих звичок такі як: куріння, вживання алкогольних
напоїв у великих кількостях, не заняття фізичним вихованням.
Фізичне виховання, займає важливе значення у підготовці кваліфікованих медичних
працівників. Адже, невідкладна медична допомога може займати не одну годину. Рухова
активність студентів запобігає виникненню низки захворюванням які пов`язанні з серцевосудиною, опорно-руховою системами.
Здоровий спосіб життя (ЗСЖ) - це все в людській діяльності, що стосується
збереження і зміцнення здоров`я, все, що сприяє виконанню людиною своїх людських
функцій через діяльність з оздоровлення умов життя - праці, відпочинку, побуту.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), здоровий спосіб життя
(ЗСЖ) складається з трьох складових:
– заняття фізичним вихованням і спортом;
– раціональне харчування;
– відповідальність кожного за підтримання власного здоров’я [2]
Згідно «Основ законодавства України про охорону здоров’я» здоров’я — це стан
повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб і
фізичних вад. Науковці зазначають Магльований А.. Апанасенко Г., Семенова Н. та ін., у
студентів на сьогоднішній день не сформована потреба піклуватися про себе та про своє
здоров’я.
Жданова О. В своїх дослідженях написав що однією із важливих причин виникнення
відхилень у стані здоров’я студентів є недостатня рухова активність. [5]
За останніми науковими даними, до 90% студентів мають відхилення в стані здоров’я,
більше 50% знаходяться на диспансерному обліку і віднесені до підготовчої, спеціальної
медичної групи або звільнені за станом здоров’я від фізичних навантажень взагалі. За
останнє десятиліття на 19% збільшилися серцево-судинні патології, онкологічні – на 18%,
бронхіальна астма – на 35,2%, цукровий діабет – на 10,1%, майже кожний п’ятий студент
хворіє на артеріальну гіпертонію
[4] Рівень більш ніж у 70% студентської молоді нашої країни, не відповідає навіть
середньому рівневі державного стандарту фізичної підготовленості, що становить реальну
загрозу виродження і вимирання народу України.
Мета дослідження – теоретично обгрунтувати та визначити рівень фізичного
розвитку у студентів.
Матеріали та методи дослідження. Для досягнення поставленої мети використано
методи системного аналізу, логічного узагальнення.
Результати та їх обговорення.
Під час вивчення наукової та методичної літератури виявлено що захворюваність
студентів з кожним роком збільшується. Студенти віком 18-24 мають шкідливі звички такі як
куріння, вживання алкогольних напоїв.
В основу аналізу покладено критерії, пов’язані із твердженням про те, що на сьогодні
різко знизився інтерес студентської молоді до фізичного виховання, здорового способу
життя і всього того, що пов’язано із фізкультурно-масовою та спортивно-оздоровчою
діяльністю.
В ході дослідження було опитано 300 студентів Житомирського медичного інституту.
З них 75% отримують недостатнє фізичне навантаження, 25% достатньо для підтримки
здоров`я.
262

На запитання “Чи вважаєте Ви, що небажання займатися фізичною культурою є
суспільною проблемою?” - 88% респондентів написали — так, і лише 12% - ні.
На запитання “Яка Ваша домінуюча мотивація в заняттях фізичною
культурою?” 36% бажання зміцнити здоров’я; 22% опитувальників відповіло бажання
розвивати фізичні якості, освоювати різні рухові уміння і навики; 18% бажання поліпшити
фігуру, поставу, схуднути, наростити м’язову масу 14% самоствердження, розвиток
морально-вольових якостей; 6% бажання пограти, порухатися; 4% наслідування відомій
людині.
На запитання “ Оцініть свій фізичний розвиток від 1- 5” середня відповідь склала —
3.1, На запитання «Чи змінилося відношення до фізичного розвитку під час навчання в
інституті » Так – 56%, Ні- 44%.
Ставлення до здорового способу життя:
Позитивне (дотримуються ЗСЖ) 69,4%; Позитивне (але не дотримуються ЗСЖ) 30,7%
Байдуже 0, тобто студенти Житомирського медичного інституту намагаються
дотримувати здорового способу життя.
На запитання «Ставлення до фізичного виховання» Позитивне (усвідомлюють
корисність занять) 84,8%
Негативне 0
Скоріше позитивне, ніж негативне 15,2%
Скоріше негативне, ніж позитивне 0
Вважають себе фізично активним «Так» (займаються у спортивних та
спортивнооздоровчих секціях) 23,4%
«Досить» активні (ведуть ЗСЖ) 38,9%
Займаються лише на заняттях у рамках навчальної програми (за розкладом) 37,7%
Ведуть малорухливий спосіб життя 0
Оцінка власного рівня фізичної підготовленості Високий 13,1%
Середній 77,5%
Низький 9,5%
Респонденти на запитання чи приймають участь у спортивно-масових заходах, які
проводяться у навчальному закладі
Приймають участь лише 27,7 %
Не приймають участь 72,4%
Ключові слова: фізичне виховання, здоровий спосіб життя, рухова активність
Висновки та перспективи подальших досліджень. Ситуація щодо фізичного
виховання в Україні є складною. І це є проблема соціального рівня. Адже фізично - здорові
люди вони більш витриваліші, а на даному етапі студенти ЖМІ не є фізично підготовлені до
роботи в медичних закладах. Вподальшому потрібно зацікавлювати студентів до приймання
участі у спортивно-масових заходах, адже, лише 27,7% приймають участь.
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ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СТУДЕНТІВ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ
«МЕДИЧНА ТА СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ»
Купріяненко А.В.
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PROFESSIONAL COMPETENCE OF STUDENTS IN THE STUDY OF THE DISCIPLINE
«MEDICAL AND SOCIAL REHABILITATION»
Kupriyanenko A.V.
Zhytomyr Medical Institute Zhytomyr Regional Council
Abstract.The changes that have taken place in the last decade in all spheres of modern
society have led to qualitatively new requirements for training.
Therefore, there is a social order of society for a professionally competent specialist in the
field of health care, which necessitates the improvement of professional training of students, in
particular in the process of studying the discipline "Medical and Social Rehabilitation".
Professional competence of students in the discipline is a set of competencies that are
formed in the process of professional activity and allow the master to professionally perform
professional training in modern socio-economic conditions, taking into account the peculiarities of
the institution related to pedagogical tasks.
Key words: competence, professional competence, competence approach, medical
rehabilitation.
Актуальність дослідження.Сьогодення потребує фахівця, який може не тільки
оперувати власними знаннями, а й готовий змінюватися та адаптуватися до нових потреб
ринку праці, активно діяти, швидкоприймати рішення та навчатися впродовж життя. Тому
істотно зростають вимоги до компетентності, професіоналізму, культури та якості
професійної підготовки майбутніх фахівців у системі вищої освіти. Підготовка
конкурентоспроможних, професійно компетентних фахівців є стратегічним завданням
української системи освіти, умовою стійкого економічного росту і підвищення добробуту
країни. Сьогодні, як ніколи, якість людських ресурсів значною мірою визначається рівнем їх
професійної компетентності [3].
Мета дослідження: обґрунтування ролі фахової спрямованості вивчення навчальної
дисципліни «Медична та соціальна реабілітація» у системі професійної підготовки студентів
медичних закладів в умовах компетентнісного підходу на сучасному етапі.
Методи дослідження: теоретичні: аналіз, узагальнення.
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Отримані результати:За педагогічним словником, професійна компетентність – це
«сукупність знань, вмінь, необхідних для ефективної професійної діяльності, уміння
аналізувати, передбачати наслідки професійної діяльності, використовувати інформацію»[2].
Професійна компетентність є результатом підготовки фахівця і передбачає
усвідомлене прагнення молодого працівника до даної діяльності.
Науковці М. Дьяченко та Л. Кандибович перераховують такі напрями розвитку
особистості студента як майбутнього фахівця:
- Міцніє професійна спрямованість, розвиваються необхідні здібності;
- досконалюються, “професіоналізуються” психічні процеси, стани, досвід;
- збільшується почуття обов’язку, відповідальність, професійна самостійність, більш
рельєфно виступає індивідуальність студента, його життєва позиція;
- ростуть домагання студента в галузі своєї майбутньої спеціальності;
- на основі інтенсивної передачі соціального і професійного досвіду та формування
необхідних якостей росте соціальна, духовна й моральна зрілість;
- збільшується
вага
самовиховання
студента
формуванні
якостей,
досвіду,необхідних йому як майбутньому спеціалісту;
- міцніє професійна самостійність і готовність до майбутньої практичної роботи [3].
К. Ушинський неодноразово проводив аналогії між педагогікою і медициною в
діяльності вмілого лікаря і досвідченого педагога: “Лікуючи хворого, доктор допомагає
природі, так само і наставник повинен лише допомагати вихованцю боротися з труднощами
осягнення того чи іншого предмета; не вчити, а тільки допомагати вчитися” [4].
Формування професійної компетентності у людини відбувається не тільки під час
навчання у навчальному закладі. Цей процес починається набагато раніше і триває протягом
всього життя. Першим етапом формування компетентнісного спеціаліста є вибір майбутньої
професії. Другий етап – навчання в медичному навчальному закладі. Третій етап –
професійне становлення на робочому місці. Завершальний етап формування професійної
компетентності медичної сестри триває протягом усієї трудової діяльності.
Професійна компетентність майбутніх медичних сестер складається із сукупності
компетентностей:
1. Концептуальної (наукової) компетентності – розуміння теоретичних основ
професійної діяльності;
2. Інструментальної – володіння базовими професійними уміннями;
3. Інтегративної – здатність поєднати теорію і практику при вирішенні професійних
проблем;
4. Контекстуальної – розуміння соціального і культурного середовища, у якому
здійснюється професійна діяльність;
5. Адаптивної – уміння передбачати зміни і заздалегідь бути до них готовим;
6. Комунікативної – уміння ефективно використовувати різні засоби в
міжособистісному спілкуванні[3].
Загальною метою вивчення дисципліни «Медична та соціальна реабілітація» є
засвоєння студентами теоретичних знань та умінь при здійсненні медсестринського процесу.
Більшість годин відведено на оволодіння практичними навичками.
Велика увага під вивчення всіх тем приділяється формуванню у студентів
професійних навичок та спілкуванню з пацієнтом. Основна увага на практичних заняттях
приділяється виконанню самостійної роботи, яка формує критичне, санітарно-освітнє
мислення та привчає до прийняття оптимальних рішень.
Основним критерієм ефективності навчального процесу під час вивчення дисципліни
«Медична та соціальна реабілітація» є засвоєння студентами знань та спроможності до
реального їх приросту, а також формування професійних навичок. «Медична та соціальна
реабілітація» як навчальна дисципліна закладає студентам фундамент для подальшого
засвоєння ними знань та вмінь з циклу «Медсестринство в сімейній медицині»,
«Медсестринство в геріатрії та геронтології», «Громадське здоров’я та громадське
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медсестринство» тощо, що допоможе їм орієнтуватися в клінічних ситуаціях і бачити шляхи
їх раціонального вирішення.
Відомо, що ступінь мотивації до освітньої діяльності підвищується, якщо в ній
зацікавлені самі студенти. В основі майбутньої роботи медичної сестри лежить її пізнавальна
активність, як стійкий інтерес до навчального матеріалу, його розуміння, спрямованість на
подолання труднощів у засвоєнні, концентрація уваги і розумових операцій (аналізу, синтезу
порівняння) [1].
Наскільки аргументовано, доцільно і майстерно викладач застосовує методи навчання
та контролю залежить успішність навчального процесу.
На практичних заняттях використовуються такі методи навчання: ігрові (рольові
ігри), груповий аналіз проблемної ситуації, кейс-метод, використання кросвордів, тестових
завдань та ситуаційних задач, метод малих груп.
Все це дає можливість особистісного, професійного саморозвитку та
самовдосконалення студента.
Висновки: професійна компетентність, як сукупність здібностей, якостей та
особливостей спеціаліста, а також знань, умінь та досвіду є важливим чинником підготовки
майбутньої сестри і має велике значення для успішного навчально-виховного процесу в
закладі освіти.
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РОЛЬ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ В РЕАБІЛІТАІЇ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ
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Abstract. The role of the nurse in the rehabilitation of combatants are presented in the
paper. The Mechanisms of their implementation are identified and described in the text of my
masters thesis.
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В умовах війни реабілітація військовослужбовців має загальнодержавне значення, є
важливою складовою обороноздатності країни. Проведення бойових дій характеризується
великою кількістю поранених, найбільшу тяжкість з яких представляють поранені з
комбінованими травмами (контузія головного мозку, опіки різного ступеня тяжкості, травми
кінцівок, черепно-мозкові травми, травми очей, осколкові і кульові поранення різної
локалізації), які можуть призвести до тяжких ускладнень та інвалідності, потребують
відновного лікування в спеціалізованих медичних закладах.
Актуальним завданням є створення ефективної системи міжвідомчої медичної і
медико-соціальної реабілітації учасників бойових дій.
Мережа лікувальних закладів для надання медичної та реабілітаційної допомоги
учасникам антитерористичної операції (АТО) в Україні створюється з осені 2014 року. На
даний час в Україні функціонує 29 госпіталів ВВ та 20 госпітальних відділень. Вони
координують роботу по організації надання медичної допомоги, проведення відновного
лікування та реабілітаційних заходів учасників АТО в областях. Для забезпечення
реабілітації та соціальної адаптації учасників АТО в усіх регіонах України створена система
надання медичної, психологічної, соціальної допомоги демобілізованим учасникам АТО [1].
Основним змістом медичної реабілітації потерпілого, хворого, враховуючи сучасні
уявлення про здоровий спосіб життя і соціальні пріоритети розвитку особистості, є
відновлення його максимально можливої функціональної активності. Дуже важливим є
своєчасність, комплексність та безперервність процесу реабілітації, a для цього необхідно
створити якісну індивідуальну програму реабілітації, яка б допомагала вирішити всі
проблеми зі здоров’ям і розпочиналася відразу після виведення пацієнта із реанімаційного
відділення.
Висока ефективність, безпечність і неінвазивність фізичних методів лікування
зумовили їх виключне значення для підвищення неспецифічної резистентності організму
учасників бойових дій та відновлення механізмів регуляції їх функцій, порушення яких
лежить в основі патогенезу більшості захворювань [2].
Фізична реабілітація займає одне з основних місць в комплексі реабілітаційних
методів. Вона заснована на широкому використанні кінезітерапії - лікування рухами - за
допомогою засобів фізичної культури і спрямована на лікування травм і захворювань,
профілактику можливих ускладнень, відновлення психологічного статусу хворого, побутової
і трудової діяльності [3].
Важливе значення має інтегрована медична допомога з комплексною соціальною
реабілітацією пацієнтів з посттравматичним стресовим синдромом, із залученням членів
сім’ї.
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Результати теоретичних і клінічних досліджень останнього десятиріччя дали
можливість найбільш чітко визначити основні принципи медичної реабілітації хворих і
поранених у збройних конфліктах: єдність етіопатогенетичної та 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 [4].
В лікувальних закладах реабілітацією учасників АТО займаються сімейні лікарі, які
складають свій реабілітаційний маршрут.
Медична сестра - головна організаційно-лікувальна одиниця на всіх
найвідповідальніших рівнях і ділянках відновного процесу. 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.
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 [5].
Мета дослідження: розроблення організаційної моделі фізичної реабілітації (фізичної
терапії, ерготерапії) для забезпечення якісної медичної реабілітаціїучасників бойових дій.
Завдання дослідження:
1.Проаналізувати вітчизняні та зарубіжні наукові джерела з питань медико-соціальної
реабілітації, фізичної реабілітації.
2.Розробити програму, етапи, методику і методи дослідження.
3.Вивчити ефективність роботи медичних сестер за результатами анкетування.
4.Розробити, науково обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність
організаційної моделі фізичної реабілітації (фізичної терапії, ерготерапії).
5.Розробити практичні рекомендації.
Об’єкт дослідження: військові, які повернулися із зони АТО, медичні сестри,
стандарти медичних процедур, стандарти програми реабілітації.
Предмет дослідження: застосування фізичної реабілітації (фізичної терапії,
ерготерапії) як складової реабілітаційного процесу з військовими - учасниками бойових дій.
Методи дослідження:
- бібліосемантичний – для вивчення вітчизняного та світового досвіду організації і
проведення реабілітаційного процесу;
- медико-соціологічний – для дослідження професійної компетентності та рівня
надання реабілітаційних послуг сестрами медичними;
- медико-статистичний – для статистичної обробки отриманих результатів медикосоціологічного дослідження серед медичних сестер, пацієнтів, визначення їх статистичної
достовірності;
Основні результати дослідження доповідалися та обговорювалися на науковопрактичних та науково-теоретичних конференціях зокрема: на Всеукраїнській науковопрактичній конференції «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи» Житомир, 2020.
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Робота виконана на кафедрі «Сестринська справа» КВНЗ «Житомирський медичний
інститут» Житомирської обласної ради.
Організація дослідження.
Дослідження проводились упродовж 2019 – 2020 років.
Висновки :
Реабілітація - багатогранний процес відновлення здоров'я людини і реінтеграції її в
трудове і соціальне життя. Природно, що види реабілітації слід розглядати в єдності і
взаємозв'язку. Три види реабілітації (медична, трудова, соціальна) відповідають трьом
класам наслідків хвороб.
Учасники бойових дій відносяться до особливого контингенту пацієнтів, які
вимагають застосування спеціально розробленої, в деяких випадках навіть індивідуальної
системи лікувально-реабілітаційних заходів. Тому реабілітація військовослужбовців має
загальнодержавне значення і являється важливою складовою ефективності системи охорони
здоров’я.
Сучасним напрямком підвищення ефективності надання реабілітаційної допомоги є
більш широке використання в практиці роботи різних типів медичних установ
мультидисциплінарних бригад. При цьому повинні бути істотно змінені роль і функції
середнього медичного персоналу.
Найбільш оптимальною є функціонально-організаційна модель реабілітації учасників
бойових дій, що проводиться впродовж трьох етапів: стаціонарного (госпітального),
санаторно-курортного та амбулаторного. Фізична реабілітація займає одне з основних місць
в комплексі реабілітаційних методів. Поєднання реабілітаційно-корекційно-терапевтичних і
медичних процедур сприяє скороченню термінів лікування і реабілітації в цілому, їх
швидкому одужанню і адаптації до умов мирного життя.
Реабілітація учасників бойових проводиться не тільки в госпіталях, а ще й у
волонтерських пунктах та реабілітаційних центрах, в яких посада медичної сестри не
передбачена, але вона є потрібною і важливою, тому моє дослідження спрямоване на
розробку моделі реабілітації з участю медичної сестри, а не тільки спеціалістів з реабілітації.
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Abstract. The articles consider the concept of distance learning, support for distance
learning in the study of the discipline "Medical and Pharmaceutical Commodity". Different types of
technologies for distance learning are considered.
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Актуальність теми. В умовах сучасного стану епідемічної ситуації не лише в країні,
але й у світі, навчання студентів медиків поступово змінило форму із традиційної на
дистанційну. Проте, незважаючи на такі обставини, медичні заклади вищої освіти повинні
продовжувати підготовку висококваліфікованих, компетентних у своїй професійній
діяльності фахівців, забезпечивши їм належні умови [3].
Мета – розглянути систему технологій забезпечення дистанційного навчання при
вивченні дисципліни «Медичне і фармацевтичне товарознавство» для студентів бакалаврів
спеціалізації «Сестринська справа» у Житомирському медичному інституті.
Результати дослідження. Дистанційне навчання – це таке навчання, в результаті
якого відбувається передача вагомої частини матеріалу від викладача до студента з
використанням сучасних інформаційних технологій: комп’ютерних телекомунікацій,
телебачення, мультимедії, супутникових зв’язків, навчальних систем [2].
Для ефективного навчального процесу у форматі дистанційного навчання викладачі
повинні готувати та подавати навчальний матеріал з урахуванням сучасних підходів до
навчання [1], застосовувати інформаційно-комунікаційні технології у навчальному процесі, а
саме доцільно застосовувати навчальні засоби, які розміщено в мережі Інтернет та
використовувати
різноманітні інтернет-ресурси. Ефективність
такого
навчання
безпосередньо залежить від самого викладача, оскільки він повинен бути підготовленим
270

щодо володіння сучасними педагогічними інформаційними технологіями, бути готовими до
роботи зі студентами в новому інформаційному просторі [4].
Дистанційна форма навчанняє поширеною серед багатьох напрямківосвіти. Вона
включає значну кількість методів забезпечення навчального процесу. Зокрема, при
викладанні дисципліни «Медичне і фармацевтичне товарознавство» для студентів бакалаврів
у Житомирському медичному інституті, представлення навчального матеріалу
забезпечується у тестовому, аудіо і відео форматах. Тому лекції з курсу, як правило,
представлені як у вигляді презентації у звичному для студентів форматі *.ppt, так і у flash
(відео) форматі, який представлений керованою анімацією з елементами керування , що
надають можливість виводити анімовані об’єкти, зупиняти їх і робити паузи.
Проведення on-line лекцій, практичних занять і консультацій здійснюється з
використанням програмних засобів для проведення вебінарів, що інтегруються з Moodle [5],
ZOOM, MicrosoftTeams, а також за допомогою програми TeamViewer. Під час проведення
on-line занять є можливість записувати його і викласти в систему підтримки дистанційного
навчання для подальшого використання студентами. Практичні заняття проводяться згідно
розроблених методичних вказівок, що відповідають вимогам проведення дистанційного
навчання. У навчальному процесі під час проведення практичного зняття з дисципліни
«Медичне і фармацевтичне товарознавство» використовуються такі психолого-педагогічні
технології дистанційного навчання як метод «Мозкового штурму» і диспут відповідно у
формі чату і форуму.
Для перевірки освоєння теми з розділу дисципліни, практикується використання
розробленої групою програмістів Житомирського медичного інституту програми
«Колоквіум», а також у своїй практичній діяльності провожу тестовий контроль за
допомогою Google –ресурсу- google форми. Особливо актуальною є така форма дистанційної
роботи при підготовці студентів бакалаврів до здачі інтегрованого ліцензійного іспиту
«Крок-Б».
При проведенні занять дистанційно, можна виділити певні певні переваги та недоліки
навчання. До переваг дистанційного навчання можна віднести: короткі терміни навчання;
високий рівень теоретичних знань, незалежність студента від географічного розташування
вищого навчального закладу. Недоліками дистанційного навчання можна вилілити:
відсутність практичних занять та відпрацювання практичних навичок, що, як для медичної
сестри, є основним у професійній діяльності, відсутність постійного контролю; постійний
доступ до джерела інформації, для якої потрібна якісна техніка; немає індивідуального
підходу у навчанні, оскільки відсутнє безпосереднє спілкування викладача і студента; у
студентів, що навчаються не завжди є самодисципліна, свідомість і самостійність, які
необхідні за дистанційного навчання.
Висновки. У сучасній системи організації навчання у медичних закладах вищої
освіти застосування технологій дистанційного навчання є невід’ємною складовою для
забезпечення якісної освіти. Використання дистанційних технологій при викладанні,
зокрема, дисципліни «Медичне і фармацевтичне товарознавство» підвищує професійну
мобільність та активність як викладача, так і студентів. Збільшення обсягів інформаційних
технологій спонукає викладача до необхідності неперервного самовдосконалення у сфері
інноваційних технологій дистанційного навчання для забезпечення якісного надання освітніх
послуг.
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FORMATION OF MODERN PERSON`S ATTITUDES AND POSITIVE MOTIVATION
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Annotation. Promoting a healthy lifestyle is the foundation of reviving a nation's health. A
healthy lifestyle of an individual is a way of life corresponding to genetically determined
typological features of a given person, specific living conditions and aimed at the formation,
maintenance and strengthening of health in order to fully perform human socio-biological
functions. The solution to the problem of maintaining one's own health lies in the person himself, in
his knowledge and understanding of the problems of its formation, preservation, strengthening and
restoration, as well as in the ability to follow the rules of a healthy lifestyle.
The most important factor in ensuring a lifestyle is the personal component, which involves
establishing a lifestyle depending on the hereditary typological features of man, hereditary or
acquired diseases or disorders of his regulatory-adaptive systems or immunity, level of valeological
education, life goals, socially available -economic conditions. When using social technologies to
form a healthy lifestyle, it is necessary to take into account the age characteristics of customers.
Thus, the way of life is a biosocial category that integrates the idea of a certain type of
human life and is characterized by his work, life, form of satisfaction of material needsand values,
the rules of individual and social behavior.
Key words: attitude, the effectiveness of the formation of a healthy lifestyle, typological
characteristics of a person.
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Розвиток здорового способу життя вважається по своїй суті системо-виробляючою
моделлю, що орієнтована на діагностику та корекцію багатофункціонального,
психофізіологічного та релігійно-високоморального капіталу особи. Будь-який індивід
повинен володіти та гарантувати досить великий ступінь власного здоров'я, формуючи з
метою даного концепцію певних мотивувань та конструкцій.Проблема способу життя і
йогоякостістаєдискусійною
через
негативнінаслідкинауково-технічногопрогресу,
загостренняекологічноїкризи, глобалізаціїтощо.
Наукові праці наголошують, що необхідно знати основні положення фізіології,
психології людини, соціології та інших суміжних дисциплін, які в сукупності дозволять
реалізувати необхідні здоров'я-зберігаючі, здоров'я-зміцнюючі, здоров’я-формуючі
технології щодо свідомого ставлення до власного здоров'я, проявляти у відповідних
позитивних вчинках і діях.
Поняття «здоров'я» з давнього часу не мало конкретного наукового визначення.
Тільки зараз, із виділенням такої науки, як валеологія (науки про здоров'я), стало можливим
якісно й кількісно визначити це поняття. Здоров'я не означає просто відсутність хвороб: це
дещо позитивне, життєрадісне й охоче виконання обов'язків, які життя покладає на людину»,
це здатність:прилаштовуватися до середовища і своїх особистих можливостей;протистояти
зовнішнім і внутрішнім хворобам, іншим пошкодженням, старінню та іншим формам
деградації;зберігати себе, природне та штучне середовище проживання;розширювати свої
можливості, умови і ареал проживання, об’єм і розмаїття доступного екологічного,
інтелектуального і морально-етичного середовища проживання;збільшувати тривалість
повноцінної життєдіяльності;покращувати можливості, якості і здібності свого організму,
якість життя і середовища проживання;виробляти, підтримувати і зберігати собі подібних, а
також культурні, духовні і матеріальні цінності;створювати адекватну самосвідомість, етикоестетичне ставлення до себе, близьких, людини, людства, добра та зла.
Людина отримала в результаті еволюційного розвитку від природи досконалий
генофонд, прекрасну конструкцію організму, високі резервні можливості для того щоб жити
і розмножуватися. На людину діє ряд факторів - біологічних і соціальних. І ці фактори
різною мірою впливають на збереження здоров'я людини.Останнім часом, коли стало
зрозуміло, що медицина не завжди може впоратися з усім шквалом патології, інтерес до
здорового способу життя привертає все більш пильну увагу.
Здоровий спосіб життя (ЗСЖ) - спосіб життя окремої людини з метою профілактики
хвороб і зміцнення здоров'я. Існує безліч різних підходів до визначення здорового способу
життя. Представники філософсько-соціологічного напрямку (П. А. Виноградов, Б. С. Єрасов,
О. А. Мільштейн, В. А. Пономарчук, В. І. Столяров та ін.) розглядають ЗСЖ як глобальну
соціальну проблему, складову частину життя суспільства в цілому. У психологопедагогічному напрямку (Г. П. Аксьонов, В. К. Бальсевіч, М. Я. Віленський, Р. Дітлс, І. О.
Мартинюк, Л. С. Кобелянська та ін.) ЗСЖ розглядається з погляду свідомості, психології
людини, мотивації. Є й інші точки зору (наприклад, медико-біологічна), проте різкої межі
між ними немає, так як вони націлені на вирішення однієї проблеми - зміцнення здоров'я.
Таким чином, здоровий спосіб життя, є способом життєдіяльності, відповідний
генетично обумовленим типологічним особливостям даної людини, конкретних умов життя і
спрямований на формування, збереження і зміцнення здоров'я з метою повноцінного
виконання людиною її соціально-біологічних функцій. У наведеному визначенні здорового
способу життя акцент робиться на індивідуалізації самого поняття, тобто, здорових способів
життя має бути стільки, скільки існує людей.
У встановленні здорового способу життя для кожної людини необхідно враховувати
як її типологічні особливості (тип вищої нервової діяльності, морфофункціональний тип,
переважаючий механізм вегетативної нервової регуляції і т. д.), так і віково-статеву
приналежність і соціальну обстановку, в якій вона живе (сімейний стан, професію, традиції,
умови праці, матеріального забезпечення, побуту, тощо). Важливе місце у вихідних посилках
повинні займати особистісно-мотиваційні особливості даної людини, її життєві орієнтири,
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які самі по собі можуть бути серйозним стимулом до здорового способу життя і до
формування його змісту та особливостей.
Експерти ВООЗ в 80-х роках минулого століття встановили орієнтовне
співвідношення різних чинників забезпечення здоров'я сучасної людини, виділивши в якості
основних чотири похідні:
- генетичні фактори - 15-20% (20%), тобто, визначають близько 20-25% кількості
індивідуального здоров'я людини;
- стан навколишнього середовища - 20-25% (20%);
- медичне забезпечення - 10-15 % (7-8%);
- умови та спосіб життя людей - 50-55% (53-52%).
Фактори, що детермінують формування здоров'я населення, повинні вивчатися
комплексом суспільних та природничих наук. Для того, щоб зміцнювати і зберігати здоров'я
людей, необхідна інформація як про умови його формування (характері реалізації генофонду,
стану навколишнього середовища, спосіб життя і т.д.), так і у кінцевому результаті процесів
їх відображення (конкретних показниках стану здоров'я індивіда або популяції). Під
генетичними факторами розуміється успадковані від найближчих родичів особливості
забезпечення життєдіяльності, які укладені в генотипі даної людини.
Сучасна людина грамотна та інформована про те, що корисно і що шкідливо для її
здоров'я, навіть занадто інформована про всілякі хвороби і засоби лікування, але зовсім не
освічена в питанні, як бути здоровим. Одних лише знань про елементи здорової поведінки
мало - потрібна переконаність, відданість і все нові й нові досягнення, а досягнутим потрібно
вважати лише те, що увійшло в культуру, побут, звичку. Ми звертаємо мало уваги на суттєві
зміни в стилі, укладі самого життя сучасної людини. Тисячі поколінь наших предків жили у
тісному спілкуванні з природою, жили й працювали синхронно з природними ритмами. Вони
вставали з ранковою і лягали спати з вечірньою зорею. Кожна пора року мала свій трудовий
настрій, свій режим життя. Тепер же люди живуть у ритмі виробничого циклу ("за дзвінком")
однаковісінько в будь-яку пору року. Ще порівняно не так давно все необхідне людині для
життя мало кінець: догорала свічка, закінчувалася вода, паливо і запаси їжі. І людина
повинна була відтворювати все це. Тепер усе це здається безкінечним: вода ллється з кранів,
у потрібний час починає працювати центральне опалення, завжди до послуг людини
електроенергія та газ. Якщо людина була одночасно і виробником, і споживачем, то тепер ці
функції чітко розділилися. Так само, очевидно, і зі здоров'ям. "Споживаючи" своє здоров'я у
праці і в боротьбі з силами природи, людина добре усвідомлювала, що вона сама повинна
піклуватися про його відтворення.
Вирішення проблеми збереження власного здоров'я закладено у самій людині, у
знанні та розумінні нею проблем формування, збереження, зміцнення і відновлення його, а
також в умінні дотримуватися правил здорового способу життя. Діти повинні
усвідомлювати, що майбутнє кожного, як і держави в цілому - за здоровим поколінням, бо
фізично і морально здорова людина здатна творити і приносити користь іншим людям. Вся
робота з утвердження здорового способу життя повинна проводитись обдумано, ґрунтовно, з
врахуванням вікових особливостей учнів. При цьому необхідно взяти до уваги наступні
поради:подаючи інформацію про тютюнокуріння, алкоголь, наркотики, необхідно
дотримуватися принципів комплексного та систематичного викладу матеріалу щодо
профілактики і зниження залежності від шкідливих звичок;роботу підпорядкувати одній
меті: формування у дітей та підлітків орієнтації на здоровий спосіб життя.
Потрібно зазначити, що збільшення рівня механізації та автоматизації трудових
процесів призвело до різкого зменшення фізичної праці і збільшення чисто нервових
навантажень. Урбанізація і міський спосіб життя призводять до деякого відставання
емоційного розвитку особистості від зростання інтелектуального початку.
Найважливіше значення в забезпеченні способу життя набуває особистісний
компонент, який передбачає встановлення способу життя в залежності від спадкових
типологічних особливостей людини, спадково обумовлених або набутих захворювань, або
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порушень стану його регуляторно-адаптивних систем чи імунітету, рівня валеологічного
виховання, життєвих цільових установок, наявних доступних соціально-економічних умов.
Закономірною слід вважати індивідуальну адресність способу життя, яка повинна в якості
вихідних посилок включати вищевказані фактори, а також екологічні, регіональні та т.п.
Організм людини — це дуже складна система з численними умовними і безумовними
реакціями, які забезпечують високу адаптацію до змінених умов зовнішнього середовища.
Багато людей, незважаючи на це, довго і наполегливо випробовують стійкість свого
організму неправильним способом життя. Тому нерідко через деякий час стають очевидними
незворотні негативні наслідки. Рано чи пізно спрацьовує зворотний зв'язок, але найчастіше
буває вже пізно або надто пізно. Повинні пройти роки і десятиліття, перш ніж людина
зіткнеться з своєю хворобою, своїм нещастям. Повільно реалізуються зворотні зв'язки у
відповідь не тільки на негативні, але й на позитивні впливи на організм людини. Наприклад,
ефект ранкової зарядки, занять фізичною культурою, загартовування виявляються через
місяці і навіть роки. Багато цього не розуміють, і тому, не одержавши ефекту через декілька
днів, відмовляються від корисних для свого здоров'я вправ.
Суттєву роль грає установка (настрій) на довге здорове життя. Це суб'єктивна
категорія, але вона може мати значення важливого об'єктивного фактора формування основ
здорового способу життя. Підтвердженням цьому є велика кількість добре відомих прикладів
впливу так званої установки на хворобу, входження людини у свою хворобу. Страх,
звичайно, сильна мотивація, але поведінка, яка базується на ньому, важко керована. Людина
думає тільки про хворобу, розкривається в ній, пускає її в себе, не мобілізує резерви свого
здоров'я (універсальних внутрішніх ліків). Фокусування уваги на здоров'ї, навпаки мотивує
поведінку, орієнтовану на позитивну мету, коли будь-яке досягнення розглядається як
перемога. Для збереження здоров'я людина повинна, ще в більшій мірі, ніж для позбавлення
від хвороб, виробити в собі нове відношення до свого життя, праці, нову філософію.
Установка на довге здорове життя повинна спиратися на свідомість і величезні
резерви, якими володіє організм людини. Ці резерви, однак, далеко не завжди зберігаються і
включаються самі по собі. Про це необхідно потурбуватися самостыйно. Дієве, свідоме
відношення до формування здорового способу життя повинне лежати в основі побудови
кожною людиною стратегії на здорове, довге життя.
Як не існує панацеї від усіх хвороб, так і не існує головного елемента здорового
способу життя. Це зрозуміло ще й тому, що будь-який засіб або явище впливає на організм
людини в цілому, а не на одну якусь окрему систему. Деякі люди, захоплюючись одним
методом зміцнення здоров'я, готові заприсягтися, що саме цей метод допоміг їм більше
інших, виявився чудодійним. При цьому не варто забувати про внутрішній психічний
потенціал людини, самонавіювання, а також про ефект плацебо. Контроль за станом здоров'я
здійснюється за допомогою деяких показників, що мають конкретне кількісне вираження.
Наприклад, основні показники гомеостазу, показники резервів організму при спрямованих
навантаженнях.
Формування здорового способу життя, на думку деяких авторів, здійснюється на
трьох рівнях:
1) соціальному: пропаганда через ЗМІ, інформаційно-просвітницька робота;
2) інфраструктурному: конкретні умови в основних сферах життєдіяльності (наявність
вільного часу, матеріальних засобів), профілактичні установи, екологічний контроль;
3) особистісному: система ціннісних орієнтацій людини, стандартизація побутового
укладу.
Шлях кожної людини до здорового способу життя унікальний, але завжди важливий
кінцевий результат. Ефективність ЗСЖ можна оцінювати за рядомбіосоціальних критеріїв:
оцінці морфофункціональних показників здоров'я (рівню фізичного розвитку, тренованості
та адаптивності);оцінці стану імунітету (кількість простудних та інфекційних захворювань
протягом певного періоду; кількість загострень хронічних захворювань); оцінці адаптації до
соціально-економічних умов життя; оцінці рівня валеологічних показників.
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Можна запропонувати і таку класифікацію оцінки параметрів ЗСЖ:оптимальність
рухового режиму;тренованість і адаптивність до фізичних навантажень;резерв системи
терморегуляції;захисний
резерв
імунітету;врівноваженість
психологічного
стану;гармонійність сімейних і ділових відносин;раціональність харчування;достатність
особистої гігієни;відсутність шкідливих звичок;валеологічна самоосвіта;сила і стійкість
мотивації вести ЗСЖ.
Формування здорового способу життя являє собою виключно тривалий процес і може
тривати все життя. Підсумовуючи дані про ефективність переходу до здорового способу
життя, можна вважати, що він:
• позитивно і результативно знижує або усуває вплив факторів ризику
захворюваності і як результат - зменшує витрати на лікування;
• сприяє тому, що життя людини стає більш здоровим і довговічним;
• забезпечує гарні взаємини в сім'ї, здоров'я і щастя дітей;
• є основою реалізації потреби людини в самоактуалізації та самореалізації,
забезпечує високу соціальну активність і соціальний успіх;
• обумовлює високу працездатність організму, зниження втоми на роботі, високу
продуктивність праці і на цій основі - високий матеріальний достаток;
• дозволяє відмовитися від шкідливих звичок, раціонально організувати і
розподіляти бюджет часу з обов'язковим використанням засобів і методів активного
відпочинку;
• забезпечує життєрадісність, гарний настрій і оптимізм.
Таким чином, ефективність формування здорового способу життя в особистості
залежить від координації зусиль щодо пропаганди здорового способу життя, орієнтації на
здобутки духовної спадщини та популяризацію загальнолюдських цінностей, тренінгів,
освітніх програм. Метою загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних
навчальних закладів є збереження рівня життєдіяльності молодого покоління. Тому
необхідно:надавати реальну допомогу кожному учневі з розвитку позитивних якостей,
необхідних для повноцінного життя;привернути увагу учнівської молоді до власного
здоров'я;постійно пропагувати принципи здорового способу життя;інформувати дітей про
вплив згубних звичок на їх здоров'я;розвивати уміння і навички здорового способу
життя;залучати батьків та широку громадськість до утвердження принципів здорового
способу життя.А основне завдання наставника з основ здорового способу життя полягає в
допомогти молодій людині розібратися в самій собі, навчити бути самій собі господарем,
володарем своїх прагнень і вчинків, будувати своє життя на власній імперативі.
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Abstract. The abstracts provide a brief analytical review of the literature on "A healthy
lifestyle as a phenomenon of human health",
the concepts of "health" and "healthy lifestyle" are analyzed.
Keywords: health, healthy lifestyle, health promotion.
Актуальність проблеми.З давніх-давен суспільство усвідомило ціну здоров’я, тому
формування і дотримання здорового способу життя є сьогодні надактуальним питанням для
вивчення та дослідження.
За визначенням ВООЗ, „ …здоров’я-це не лише відсутність хвороб або фізичних
дефектів, а стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя. ” [1] Виходячи
з цього визначення була сформована „модель здоров’я”, яка складається з 5 важливих для
благополуччя людини частин:
-„ Емоційне благополуччя” характеризує уміння долати невдачі, керувати стресом,
здатність розуміти почуття — свої та інших людей;
-„Соціальне благополуччя” являє собою здатність спілкуватися та взаємодіяти з
людьми, задоволення соціальним статусом;
-„Духовне благополуччя” важливим критерієм має усвідомлення свого призначення і
сенсу життя, сприйняття загальнолюдських цінностей;
-„Інтелектуальне благополуччя” має на меті здатність аналізувати проблеми та
приймати зважені рішення, уміння вчитися й отримувати задоволення від навчання;
-„Фізичне благополуччя” це добре фізичне самопочуття, бадьорість, здатність
витримувати фізичні навантаження, енергія[1].
Мета роботи – проаналізувати наукову літературу з метою з’ясування впливу
здорового способу життя на людину.
Матеріали та методи. Для досягнення поставленої мети використано методи:
- бібліосематичний –збір та вивчення наукових джерел;
- аналіз, узагальнення та систематизація літератури.
Виклад матеріалу
Скільки існує людина стільки й існує проблема здоров’я. Незважаючи на віддаленість
у часі питання здоров’я та здорового спосібу життя вивчали Гіппократ, Ібн Сіна (Авіценни)
[4] про що свідчать розроблені ними рекомендації про дотримання дієти, проведення масажу,
виконання фізичних вправ, проведення дихальної гімнастики.
У ХIXст. над пропагандою здорового способу життя працювали В. В. Бок, С. П.
Боткін, І. І. Мечников, Ш. Ю. Отто, М. І. Пирогов, І. М. Сеченов, Ф. Е. Шольц.
Так І.І.Мечников у своїх публікаціях висвітлює стратегії, які спрямовані на
формування здорового способу життя та зміцнення здоров’я.[4]
У педагогічній літературі питанням здорового способу життя займались Т.Е.
Бойченко , І.І. Брехман, Л. С. Волкова, В. П. Горащук, С. А. Душаніна, О. В.
Жабокрицька, Г. Н. Зайцев , Л. М. Іваненко, В. В. Колбанов, С. М. Кондратюк, В.
Ю. Кузьменко, О. В. Муравйова, В. А.Сударєва, Т. А. Царенко [4,6 ,7]. Так, І. І. Брехман 278

перший хто почав розглядати методи збереження здоров’я у здорових людей. [4]. Т.Е.
Бойченко, Л. С. Волкова, В. П. Горащук, В. В. Колбанов, Г. Н. Зайцев, Т. А. Царенко у своїх
працях вивчали питання валеології у формуванні здорового способу життя.
У психології дослідження щодо здорового способу життя проводили О. С. Вакуленко,
Г .І. Власик, Л. І. Жаліло,Е. Н. Комарова, Р. Е. Левін, А. А. Леонтьєв, В. А. Попова, І.
П. Солоненко, А. А. Щедрін, О. В. Яременко.
Саме А. Г. Щедріна[8], А. Н.Леонтьєв [9] звертали увагу на потребу здоров’я; Г
.І. Власик вважав за необхідність займатись формуванням здорового способу життя у
підлітків [10]; О.С. Вакуленко, Л. І. Жаліло, Е. Н. Комарова, Р. Е. Левін, І. П. Солоненко, О.
В. Яременко виділили чинники впливу на формування ЗСЖ [11]. На думку В.А. Попової „ в
основі формування ЗСЖ – індивідуальна людина, бажання якої втілювати та розвивати свої
інтелектуальні, соціальні, фізичні здібності”[12]
У сучасній медичній та філософській літературі існує безліч визначень поняття
„здорового способу життя”. За словами Т.О. Олійника, Здоровий спосіб життя – це
сформований вид життєдіяльності, що забезпечує збереження здоров’я та профілактику
захворювань і негативних звичок людини” [13]. С. И. Горчак розглядав „ здоровий спосіб
життя як цілісний спосіб життєдіяльності людей, спрямований на гармонійну єдність
фізіологічних, психічних і трудових функцій. Він зумовлює можливість повноцінної участі
людини в різноманітних видах соціального життя” [4, 35-36]. Головатий М.Ф. формулює
свою думку таким твердженням: „Здоровий спосіб життя – активна діяльність людей
спрямована на збереження і зміцнення здоров’яякумови і передумови здійснення інших
аспектів способу життя, на подолання чинників ризику виникнення і розвитку
захворювань, оптимального використання в інтересах охорони і поліпшення здоров’я,
соціальних і природних умов та чинників способу життя” [14, 174]. І. Д. Звєрєва аналізує
поняття так: „Здоровий спосіб життя – це спосіб життєдіяльності людини, який вона
усвідомлено обирає і відповідально відтворює в повсякденному бутті з метою збереження та
зміцнення здоров’я, як продукт духовних і фізичних зусиль людини, цілісна система
життєвих проявів особистості, що сприяє гармонізації її індивідуальності в умовах
соціального середовища” [15, 51 – 52].
На думку, Г.І. Царегородцева „Здоров’я – це стан оптимального функціювання
організму, який дозволяє йому найкраще виконувати свої видоспецифічні, соціальні функції”
[2, с.9].
Ю.П. Лісіцин пов’язує здоров’я людини з культурою: „здоров’я може бути визначено
як здатність взаємодіючих систем організму, що забезпечують реалізацію генетичних
функцій, розумової діяльності і фенотипічної поведінки, спрямованих на соціальну і
культурну сфери” [3]
Проблемою поширення шкідливих звичок, що ведуть до погіршення працездатність
населення, підвищують ризик виникнення серцево-судинних та онкологічних захворювань.
Цим питанням займаються: С. І. Болтівець, О. І. Віцько, Т. В. Донських, Г. О. Золотова, А. П.
Зубович, В.Е. Кардаш, Е. В. Кардаш, О. Ю. Карпенко, І. А. Кононов, Ц. П. Короленко, С. Д.
Максименко, Е. А. Мельник, І. В. Навчук, О. В. Пилипенко, І. П. Рущенко, Р. Х. Садикова,
Г.О. Слабкий, Т. Є. Федорченко, І. О. Черниченко. У своїй роботі В.Е. Кардаш, Е. В.
Кардаш, А. П. Зубович, І. В. Навчук розглядають „фактори ризику життя та медикосоціальне значення здорового способу життя як засіб зміцнення та збереження здоров’я”
[16].
Над проблемою негативного впливу тютюнопаління на організм людини працювали
безліч дослідників Г.І. Архіпова, Ю.С. Макаренко, Ю. М. Коленко, О. В.Колтунова , Л. В.
Короткіх, Н. С. Польська 17].
Питанням раціонального харчування займались О. І. Сиза, Н. І. Годун, Ю. Ю.
Мусхаріна, Н. О. Тістол, М.П. Гуліч[18].
В дисертаційному дослідженні І. Р. Кенсицької висвітлено сучасні підходи до
проблеми формування здорового способу життя у студентів.
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Висновки . Загалом проведений короткий аналітичний огляд літератури з даної
проблематики дає право стверджувати, що питанням здоров’я ,здорового способу життя
людство займалось з найдавніших часів до сьогодення, враховуючи безліч складових:
- раціональне харчування;
- фізична активність;
- чергування праці і відпочинку;
- особиста гігієна;
- загартовування;
- культура здоров’я;
- відмова від шкідливих звичок.
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ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ ЯК ВАГОМИЙ ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ
РІВНЯ СОМАТИЧНОГО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
Мелега К.П.
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»,
факультет здоров’я та фізичного виховання
HEALTHY LIFESTYLE AS A SIGNIFICANT FACTOR INCREASING
LEVEL OF SOMATIC HEALTH OF STUDENT YOUTH
Meleha K.P.
SHEE "Uzhhorod National University",
Faculty of Health and Physical Education
Abstract. The article investigates the effectiveness of the developed wellness program for
improving the level of somatic health and the formation of individual components of healthy
lifestyle (HLS) in the undergraduate students of the Faculty of Health and Physical Education
(FHPhE). The purpose of investigation is to increase the level of somatic health and formation of
indicators of healthy lifestyle of the undergraduate students based on the application of the
program of health measures.Research methods: theoretical analysis and generalization of literary
sources, rapid assessment of the level of somatic human health by the method of G.L. Apanasenko,
questionnaire of students to determine the HLS Index (HLSІ), methods of mathematical statistics.
The HLSІ score is based on 8 scales that reflect the main components of HLS. The maximum
number of points on one scale is 10 points, on 8 scales - 80 points.
The study surveyed 40 junior students of FHPhE. In order to conduct the health-improving
activities, female students were divided into two homogeneous groups (main group (MG) and
comparison group (CG)), 20 girls in each of them. No additional health-improving activities were
holding for CG female students.The wellness program for MG female students included: health
competence improvement through educational work, streamlining work and rest, providing
adequate sleep, mandatory inclusion of morning hygienic gymnastics before the start of the day,
hardening with water treatments, physical training break-ups for prevention and reduction of
fatigue in the course of work during educational studies, strengthening exercises for strength skills
improvement and aerobic training at least three times a week.
When analyzing the components of the lifestyle of the students of junior FHFE courses on separate
scales it is found that most indicators are low (less than 5 points), namely: "Day mode", "Stress
control" "Nutrition", "Sleep", "Physical activity", "Leisure", the highest scores on the scales "No
bad habits" and "Social activity". Under the influence of the developed wellness program, the
overall indicator of the level of somatic health in the students of the main group increased
significantly by 1.8 times (from 5.1 ± 0.36 to 9.1 ± 0.27 (p <0.001)), and increased from below
average to average, unlike similar indicators in the comparison group, where no significant
changes were observed. Also, the proportion of girls with an average HLSІ has increased to 75%,
the overall HLSІ has increased significantly from 38.7 ± 1.23 to 50.7 ± 1.49 (p <0.001), which
confirms the effectiveness of the developed health measures.
Key words: somatic health, students, express somatic health level assessment, healthy
lifestyle
Актуальність проблеми обумовлена важливістю покращання здоров’я студентської
молоді, адже від цього значною мірою залежить формування трудового та інтелектуального
потенціалу нашої держави. Одним із найважливіших показників стану здоров’я студентів є їх
фізичне (соматичне) здоров’я, яке у значній мірі залежить від фізичного розвитку
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індивідуума, а також особливостей харчування, режиму дня та відпочинку, екологічних умов
проживання, рухової активності, тобто від способу життя. Багато вітчизняних науковців
стверджують, що сучасний стан соматичного здоров’я студентів є достатньо низьким [3, 7 9]. Саме цей рівень є наслідком невідповідності адаптаційних резервів організму щодо
способу життя і потужності впливу шкідливих факторів довкілля, вплив яких на студентів
спостерігається впродовж усіх років навчання в університеті [9].
Аналіз фактичних матеріалів про життєдіяльність студентів свідчить про його
невпорядкованість і хаотичну організацію. Це відображається у таких найважливіших
компонентах, як несвоєчасний прийом їжі, систематичне недосипання, недостатнє
перебування на свіжому повітрі, знижена рухова активність, відсутність загартовуючих
процедур, нервово-емоційна та розумова напруженість навчальної діяльності, погані
матеріально-побутові умови, неоптимальне співвідношення праці і відпочинку, шкідливі
звички, несприятливі екологічні умови та соціальні фактори тощо. Накопичуючись упродовж
навчального року, негативні наслідки такої організації життєдіяльності підвищують
імовірність розвитку різних захворювань і патологічних станів у студентів, особливо
молодших курсів. Оскільки ці процеси спостерігаються впродовж кількох років навчання, то
вони справляють істотний вплив на стан соматичного здоров’я студентів [4, 5, 7].
Отже, здоров’я індивідуума можна розглядати як процес збереження і збільшення
резервних можливостей організму (психічних, фізіологічних, фізичних), тобто динамічний
процес, який покращується або погіршується в залежності від того способу (стилю) життя,
який веде людина [2]. Одним із основних шляхів досягнення максимально можливого
здоров’я молоді є формування здорового способу життя (ЗСЖ). Саме ЗСЖ – необхідна
передумова успішного навчання, майбутньої самореалізації молодих людей, продуктивної
діяльності, здатності до створення сім’ї та народження здорових дітей, творчої та суспільнополітичної активності. Тому пріоритетним завданням вузівської освіти має бути турбота про
здоров’я студентів. Як зацікавлена сторона, заклад вищої освіти повинен виступати
ініціатором і організатором цілеспрямованої та ефективної роботи з формування, збереження
та примноження здоров’я студентського контингенту.
Мета дослідження – підвищеннярівня соматичного здоров’я та сформованості
показників здорового способу життя студентів вишу на основі застосування програми
оздоровчих заходів. Основними завдання дослідження було проаналізувати особливості
способу життя та рівень соматичного здоров’ястуденток молодших курсів ДВНЗ
«Ужгородський національний університет» (ДВНЗ «УжНУ»),розробити та впровадити
програму оздоровчих заходів, визначити ефективність проведених заходів.
Матеріали і методи. Дослідження проведено на базі факультетуздоров’я та
фізичного виховання (ФЗФВ) ДВНЗ «УжНУ», виконано в рамках наукової теми кафедри
основ медицини: «Підвищення психофізичного потенціалу організму осіб різного віку і статі
у процесі застосування новітніх моделей здоров'язбереження», номер державної реєстрації
0115U001748. Обстежено 40 студенток І-ІІ курсів ФЗФВ віком 17-19 років, середній вік 18,2 ± 0,23 роки. Дослідження проводили у першому семестрі навчання. Використано методи
дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення літературних джерел, анкетне опитування
студентів для визначення індексу здорового способу життя (ІЗСЖ), кількісна експрес-оцінка
рівня соматичного здоров'я людини за методикою Г.Л. Апанасенка, методи математичної
статистики.
Для оцінки індексу здорового способу життя (ІЗСЖ) студенток було проведено
опитування за анкетою, розробленою на кафедрі основ медицини ФЗФВ ДВНЗ «УжНУ» [6].
Анкета мітить 10 блоків запитань, які торкаються різних аспектів здоров’я та способу життя
конкретної особи. Всього в анкеті 47 запитань, із яких 40 використовуються для підрахунку
балів за 8 шкалами, що сумуються у один загальний показник – Індекс здорового способу
життя (ІЗСЖ). 8 шкал відображають основні складові ЗСЖ і оцінюються в балах: 1)
харчування; 2) сон; 3) фізична активність; 4) дозвілля; 5) режим дня; 6) контроль стресу; 7)
соціальна активність; 8) відсутність шкідливих звичок. Максимальна кількість балів за
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кожною шкалою – 10 балів; максимальна загальна кількість балів – 80 балів. Чим більшу
кількість балів набирає респондент як за окремою шкалою, так і загалом, тим більше його
спосіб життя можна вважати здоровим. Оцінка показника ІЗСЖ: 1) високий – 80-65 балів,
свідчить про здоровий спосіб життя; 2) середній - 64-40 балів, свідчить про наближений до
здорового спосіб життя; 3) низький - менше 40 балів, свідчить про те, що спосіб життя не
можна вважати здоровим.
Експрес-оцінка рівня фізичного здоров’я проводилась за методикою Г.Л. Апанасенка
[1], яка є однією з найбільш прийнятних в повсякденній практиці. Вона передбачає
використання таких методів дослідження як антропометрія (визначали довжину тіла і масу
тіла, розраховували індекс маси тіла (ІМТ); динамометрія (визначали силу м’язів кисті,
розраховували силовий індекс (СІ); пульсометрія (визначали частоту серцевих скорочень
(ЧСС) у спокої); тонометрія (вимірювали артеріальний тиск (АТ) у спокої, розраховували
індекс Робінсона (подвійний добуток); спірометрія (вимірювали життєву ємність легень
(ЖЄЛ), розраховували життєвий індекс (ЖІ); виконання функціональної проби серцевосудинної системи - проби Мартіне (20 присідань за 30 с) і врахування часу відновлення
пульсу після навантаження. Оцінка рівня соматичного здоров'я для чоловіків і жінок: 3 і
менше балів - низький, 4-8 – нижче середнього, 7-11 – середній, 12-15 – вище середнього, 1618 – високий. Дана методики дає можливість виділити групи ризику студентів із зниженим
рівнем соматичного здоров’я, стосовно яких слід проводити комплекс оздоровчих заходів.
Зважаючи на те, що студенти мають високий ризик порушень у стані здоров’я внаслідок
недотримання вимог здорового способу життя, важливо вчасно виявляти відхилення у тих чи
інших сферах, розробляти і впроваджувати оздоровчі програми, спрямовані на підвищення
сформованості здорового способу життя та рівня соматичного здоров’я.
Результати та їх обговорення. Визначений на основі анкетного опитування
показник ІЗСЖ у обстежених студенток складав у середньому 38,9±1,18 балів і оцінювався
як низький. Найнижчі показники (менше 5 балів) визначались за шкалами: «Режим дня»,
«Контроль стресу», «Сон», «Фізична активність», «Дозвілля», найвищі показники за
шкалами «Відсутність шкідливих звичок» та «Соціальна активність». Це свідчить про те, що
спосіб життя більшості студенток не можна назвати здоровим.
При аналізі складових способу життя студенток молодших курсів ФЗФВ за
окремими шкалами встановлено, що найнижчі показники виявлялись за шкалою «Режим
дня» та «Контроль стресу» (у середньому 4,0±0,34 балів і 3,9±0,31 балів, відповідно), а
найвищі - за шкалою «Відсутність шкідливих звичок» та «Соціальна активність» (7,3±0,36
балів і 5,3±0,33 балів, відповідно). Більшість студенток, відповідаючи на запитання «Як
часто Ваш робочий день перевищує 8 годин?», вказували, що це відбувається достатньо
часто. Серед дівчат 18 (45%) працює понаднормово щодня або більшість днів тижня, 16
(40%) – 2-3 рази на тиждень, лише у 6 (15%) студенток робочий день ніколи не перевищує 8
год. Це може бути пов’язано з недостатньою адаптацією студенток молодших курсів до
вимог навчання за кредитно-модульною системою, великим навчальним навантаженням
студентів в позааудиторний час. Також близько 60% дівчат відмічали, що їм часто
доводиться переживати стрес і напругу, пов’язані з їхньою навчальною діяльністю, а засоби
для зменшення наслідків стресу вони майже не використовують.
Серед студенток молодших курсів часто виявляється нестача сну, що негативно
відображається на їхньому самопочутті та працездатності. На запитання «Чи доводиться Вам
скорочувати сон через Ваші заняття, роботу, виконання невідкладних справ?» 22 (55%)
студенток відповіли, що вимушені скорочувати сон постійно, а 15 (37,5%) – 2-3 рази на
тиждень. При більш детальному аналізі особливостей сну студентів за шкалою «Сон» було
встановлено, що регулярно фізіологічна тривалість сну 7-8 год на добу притаманна лише 18
(45%) дівчат. Більшість зазвичай витрачають на сон менше 6 год, час від часу компенсуючи
недосипання більш тривалим сном. У зв’язку з цим більшість дівчат вказували, що кілька
разів на тиждень відчувають себе втомленими зранку або упродовж дня на заняттях. Дефіцит
сну є небезпечним фактором ризику для здоров’я і потребує корекції. Відомо, щопорушення
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сну веде за собою ряд ускладнень нервової, імунної та серцево-судинної системи. Тому
зволікання з вирішенням цієї проблеми призведе тільки до погіршення здоров’я загалом.
Робочий день з ранкової зарядки починають лише 13 (32,5%) дівчат, 14 (35%) – виконують її
нерегулярно, 13 (32,5%) – ніколи. Загартовуючі процедури виконують набагато менше
студенток: 24 (60%) – ніколи не застосовують, 11 (27,5%) – нерегулярно, 5 (12,5%) –
постійно (обливання холодною водою).
За шкалою «Фізична активність» у дівчат виявлявся показник 4,7±0,40 балів, при
цьому помірні аеробні навантаження такі, як швидка ходьба, біг підтюпцем, їзда на
велосипеді тощо не менше 30 хв щодня виконують лише 9 (22,5%) дівчат, більшість
займаються аеробними вправами помірної інтенсивності лише час від часу. Отже, більшість
студентів не повністю виконує рекомендації щодо виконання необхідної щоденної дози
помірних аеробних навантажень (30 хв помірної фізичної активності щодня). На запитання
«Чи проводите Ви у сидячому положенні більшу частину дня (включаючи час, проведений за
робочим столом, сидячи на заняттях, в гостях або транспорті, сидячи/лежачи за читанням або
переглядом телепередач тощо)» 26 (65%) дівчат відповіли, що роблять це щодня; 14 (35%)
дівчат – кілька разів у тиждень. Отримані результати загрожують гіподинамією і
погіршенням стану здоров’я. Аналіз шкали «Дозвілля» (у середньому 4,3±0,33 бали) показав,
що перевагу активному проведенню дозвілля (відпочинок на природі, прогулянки, рухливі
ігри тощо) щодня, не менше 1 год у день, віддають 14 (35%) дівчат; 2-3 раз на тиждень – 24
(60%) дівчат; не відпочивають активно - 2 (5%) дівчат. Необхідно підкреслити, що
відповідаючи на запитання «Чи витрачаєте Ви більше 2 годин у день на віртуальні контакти
у соціальних мережах Інтернет» за шкалою «Соціальна активність», 30 (75%) дівчат
відповіли ствердно, причому роблять це щоденно. Як відомо, тривале сидіння за
комп’ютером, цифрове "залипання" в гаджетах загрожує розвитком гіподинамії,
формуванням комп’ютерної залежності, може негативно відобразитись як на фізичному, так і
на психічному здоров’ї студентів. Загалом, значна частина часу, проведена у сидячому
положенні упродовж дня, є фактором ризику для здоров’я, і потребує застосування заходів,
спрямованих на підвищення фізичної активності.
Слід зазначити, що за шкалою «Відсутність шкідливих звичок» у дівчат виявлений
найвищий показник – у середньому 7,3±0,36 балів, що свідчить про відносно низький рівень
поширеності шкідливих звичок серед респондентів. Незначна частка опитаних дівчат
(близько 5%) вказували на куріння сигарет та вживання слабкоалкогольних напоїв. Проте
вживання солодких газованих напоїв та надмірне вживання кави, чаю, енергетиків відмітили
близько 50% дівчат. Отримані результати вказують на необхідність посилення
роз’яснювальної роботи серед студентів щодо шкідливого впливу на здоров’я куріння,
вживання алкоголю, солодких напоїв та кофеїновмісних напоїв.
Для експрес-оцінки рівня соматичного здоров’я за методикою Г.Л. Апанасенка
визначили антропометричні показники зросту і маси тіла у обстежених студенток, показники
пульсу, АТ, ЖЄЛ і динамометрії у спокої, які загалом відповідали віковим нормативам. У
всіх обстежених дівчат-студенток ІМТ встановлений у межах норми (у середньому 19,8±0,54
кг/м2), у балах ІМТ у дівчат оцінювався на рівні 0 балів, як середній. Критерієм резерву
функції зовнішнього дихання є життєвий індекс (відношення ЖЄЛ до маси тіла, мл/кг). Чим
вищий ЖІ, тим резерви апарату зовнішнього дихання більші. ЖІ у обстежених дівчат в
середньому становив 48,2±1,88 мл/кг і оцінювався в середньому 1,8±0,14 балів, як середній.
Силовий індекс (відношення сили м’язів сильнішої руки до маси тіла, %) є критерієм резерву
м’язової системи, і чим він вищий, тим силові можливості індивідуума вищі. СІ у студенток
в середньому - 41,0±1,72 %. Бальна оцінка показника відповідає 0,6±0,14 балів – нижче
середнього рівень. На основі даних пульсометрії і тонометрії в спокої визначали індекс
Робінсона, який характеризує систолічну роботу серця. Індекс Робінсона (ІР) (подвійний
добуток) є одним з найважливіших критеріїв стану резервів ССС. Чим нижчий подвійний
добуток у спокої (відображає формування «економізації функцій»), тим вищі максимальні
аеробні можливості і, відповідно, рівень соматичного здоров’я індивіда. ІР у обстежених
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студенток виявлявся у середньому 85,4±2,22 у.о., що відповідає у середньому 0,7±0,13 балів і
оцінюється як середній. Час відновлення ЧСС після 20 присідань за 30 с за результатами
досліджень у дівчат становив 2,6±0,08 хв, що відповідає 1,2±0,15 балів - нижче середнього.
На основі показників експрес-оцінки рівня соматичного здоров’я за методикою Г.Л.
Апанасенка у більшості студенток (67,5%) визначався низький та нижче середнього рівень
соматичного здоров’я. Загальна оцінка дорівнює в середньому 4,3 ± 0,34 балів, що відповідає
показнику нижче середнього. Слід відмітити, що у дівчат з середнім та вище середнього
рівнем соматичного здоров’я частіше реєструвався середній показник ІЗСЖ. Проте, за
даними проведених досліджень не було виявлено студенток з високим рівнем соматичного
здоров’я та високим ІЗСЖ, що обумовлює необхідність розробки і проведення оздоровчих
заходів.
Програму оздоровчих заходів для обстежених студенток розробили з урахуванням
результатів анкетного опитування особливостей способу життя, метою якої було підвищення
рівня соматичного здоров’я. Для проведення оздоровчих заходів студентки були розподілені
на дві однорідні групи (основну групу (ОГ) і групу порівняння (ГП)), по 20 дівчат у кожній.
Для студенток ГП оздоровчі заходи додатково не проводились. Навчаючись на факультеті
здоров’я та фізичного виховання, вони засвоювали лише знання і вміння дотримувати ЗСЖ,
передбачені навчальною програмою. Для студенток ОГ розробили оздоровчу програму, яка
передбачала: підвищення здоров’язберігаючої компетентності шляхом проведення
просвітницької роботи, раціоналізацію режиму праці і відпочинку, забезпечення
повноцінного сну, обов’язкове включення ранкової гігієнічної гімнастики перед початком
занять в режим дня, загартовування за допомогою водних процедур, фізкультурні паузи для
попередження й зниження стомлення в процесі праці під час навчальних занять, силові
вправи для покращення силових здібностей та аеробні тренування щонайменше 3 рази на
тиждень. Застосування фізкультурної паузиґрунтується на прийомі переключення діяльності,
який є одним з основних способів збереження високої професійної працездатності.
Чергування діяльності різних м'язових груп і нервових центрів під час роботи й у процесі
активного відпочинку створює сприятливі умови для зміни нервових процесів збудження й
гальмування, що сприяє підвищенню працездатності. За допомогою фізкультурних пауз
досягається стійка, висока працездатність і успішно удосконалюються фізичні й психічні
якості людини. Час проведення фізкультурних пауз визначається ознаками наступаючого
стомлення: появою утоми, розсіюванням уваги, погіршенням координації рухів. Комплекс
вправ фізкультурної паузи складається з 5-7 вправ і проводиться упродовж 5-7 хв. Для
покращення силових здібностей радили силові тренування не менше, ніж 2 рази на тиждень,
використовуючи гантельну гімнатику (з використанням гантель масою від 0,5 до 1,5 кг),
вправи для черевного пресу. Для підвищення функціональних резервів серцево-судинної та
дихальної системи студеткам рекомендували тренування на витривалість, зокрема: плавання,
велотренування, біг підтюпцем, заняття танцювальною аеробікою. Дівчата виконували
аеробні навантаження на вибір (за уподобаннями), не менше 3 разів на тиждень, тривалістю
45-60 хв.
Під впливом розробленої оздоровчої програми, тривалість якої складала 12 тижнів,
виявлено вірогідне підвищення показника ЖІ (приріст 8,3%, р<0,05) від середнього рівня до
вище середнього, СІ (приріст 23,2%, р< 0,05) від середнього рівня до вище середнього.
Свідченням підвищення функціональних можливостей та економізації функцій ССС у спокої
є зменшення показника індексу Робінсона на 9,4% (р< 0,01), і його перехід від середнього
рівня до вище середнього, а також зменшення часу відновлення ЧСС після 20 присідань за 30
с на 18,5% (р < 0,001), який однак залишився відповідно до оціночної на рівні нижче
середнього. Загальний показник рівня соматичного здоров’я у студенток ОГ за сумою балів
суттєво збільшився в 1,8 разів (з 4,1±0,36 до 8,1±0,27 (р<0,001)), і підвищився з рівня нижче
середнього до середнього, на відміну від аналогічних показників у ГП, де не виявилось
достовірних змін.
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Аналіз результатів повторного анкетного опитування студенток молодших курсів
для визначення індексу здорового способу життя (ІЗСЖ) показав, що найбільш суттєві
позитивні зрушення у способі життя відбулись у студенток ОГ, де проводили оздоровчі
заходи (таблиця 1).
Таблиця 1
Порівняльна оцінка Індексу здорового способу життя (ІЗСЖ) студенток
Показники
Харчування, бали
Сон, бали
Фізична активність, бали
Дозвілля, бали
Режим дня, бали
Контроль стресу, бали
Соціальна активність, бали
Відсутність шкідливих звичок, бали
ІЗСЖ, бали

Група порівняння
n=20
До

Після

р

Основна група
n=20
До
M± m

Після
M± m

р

М± m
M± m
4,8±0,35 5,0±0,36 >0,05 4,7±0,38 6,7±0,38 <0,001
4,6±0,27 5,0±0,33 >0,05 4,5±0,36 5,7±0,38 <0,05
4,8±0,4
5,4±0,38 >0,05 4,6±0,33 6,9±0,38 <0,001
4,4±0,33 4,8±0,33 >0,05 4,3±0,28 5,8±0,41 <0,01
4,0±0,42 4,3±0,26 >0,05 4,1±0,36 6,2±0,61 <0,01
3,8±0,28 4,4±0,35 >0,05 3,9±0,52 4,9±0,43 >0,05
5,2±0,32 6,4±0,34 <0,001 5,3±0,36 6,2±0,45 >0,05
7,4±0,28 7,7±0,34 >0,05 7,3±0,36 8,0±0,57 >0,05
39,0±1,18 43,0±1,63 >0,05 38,7±1,23 50,7±1,49 <0,001

Примітка. р – достовірність відмінності між показниками
З даних таблиці 1 випливає, що по закінченню програми оздоровчих заходів у
студенток ОГ достовірно підвищився загальний показник ІЗСЖ з 38,7±1,23 до 50,7±1,49
(р<0,001) на відміну від ГП, де не виявлено вірогідних змін. Найбільш виражені зміни
показників в ОГ спостерігались за шкалами: «Харчування», «Сон», «Фізична активність»,
«Дозвілля», «Режим дня» (приріст становив від 26,7% до 51,2%).
Важливо відмітити, що у більшості студенток ОГ під впливом застосованої програми
оздоровчих заходів підвищився як показник ІЗСЖ, так і рівень соматичного здоров’я.
Встановлено, що частка студенток з середнім і вище середнього рівнем соматичного
здоров’я збільшилась удвічі – загалом з 30% до 60%. Паралельно у більшості з них
підвищився показник ІЗСЖ: якщо на початку дослідження у 55% студенток ОГ показник
ІЗСЖ був низьким, то наприкінці їх частка становила лише 25%. Відповідно суттєво (до
75%) зросла частка студенток з середнім показником ІЗСЖ, що вказує на ефективність
проведення оздоровчих заходів та підвищення культури здоров’я студенток ОГ на відміну
від ГП, де такі заходи не проводились.
Висновки. У процесі навчання у закладі вищої освіти необхідо створювати високу
мотивацію у студентів до набуття знань про здоров’я та способи його збереження, а також
активно використовувати здоров’язбережувальні технології. Встановлено, що спосіб життя
студенток молодших курсів ФЗФВ ДВНЗ «УжНУ» не відповідає критеріям здорового
способу життя, причому у 55% обстежених індекс здорового способу життя (ІЗСЖ)
виявляється на низькому рівні. Найбільш низькі показники встановлені за шкалами «Режим
дня», «Контроль стресу», «Харчування», «Сон», «Фізична активність», «Дозвілля», найвищі за шкалами «Відсутність шкідливих звичок» та «Соціальна активність». У більшості
студенток з низьким ІЗСЖ показник рівня соматичного здоров’я виявляється на рівні
низькому і нижче середнього, що є підґрунтям для розробки оздоровчої програми. Під
впливом проведених оздоровчих заходів, які включали просвітницьку роботу,
оптимізаціюрежиму праці і відпочинку, нормалізацію сну, обов’язкове виконання ранкової
гігієнічної гімнастики, підвищення фізичної активності та силових якостей, фізкультурні
паузи для попередження і зменшення стомлення в процесі праці, загартовуючі процедури, у
більшості студенток спостерігається підвищення рівня соматичного здоров’я та показника
ІЗСЖ. Таким чином, дотримання здорового способу життя значною мірою сприяє зміцненню
й збереженню фізичного здоров'я студентської молоді, створює надійні передумови для
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повноцінного виконання студентами своїх навчальних функцій, їх активної життєдіяльності,
а у майбутньому – високопродуктивної професійної роботи та успішної кар'єри.
Перспективи подальших досліджень полягають у визначенні особливостей способу
життя та Індексу здорового способу життя, рівня соматичного здоров’я і факторів ризику для
здоров’я у студентів різних факультетів ДВНЗ «УжНУ» та розробки на цій основі
ефективних заходів здоров’язбереження.
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РОЛЬ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ ВІДДІЛЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ У
ВИЯВЛЕННІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ СПОСОБУ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ ЗІ СТАНОМ ЇЇ
ЗДОРОВ’Я
Мосійчук Ю.М
Житомирський медичний інститут ЖОР
THE ROLE OF THE NURSE OF THE FUNCTIONAL DIAGNOSTICS DEPARTMENT IN
IDENTIFICATION OF THE INTERLOCATIONS OF A PERSON'S LIFESTYLE WITH
HIS HEALTH
Mosiychuk Y.M.
Zhytomyr Medical Institute ZhRC
Abstract. The role of the nurse of the functional diagnostics department in identifying the
relationship between a person's lifestyle and his state of health has been determined.Practical
guidelines have been developed for lifestyle adjustment patients.
Key words: nurses, functional diagnostics department, health, person's lifestyle,patients.
Актуальність проблеми. В останні роки все більшої значущості для втрати здоров'я
населення набувають хронічні неінфекційні захворювання (НІЗ) - хвороби системи
кровообігу, органів дихання, травлення, цукровий діабет, новоутворення, які мають велике
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поширення, і на них припадає понад 80% всієї смертності населення. Серед населення
України вирішальну роль у формуванні негативних тенденцій у сфері громадського здоров’я
відіграє значна поширеність чинників ризику розвитку хронічних НІЗ, зокрема
тютюнопаління, надмірної маси тіла і ожиріння, високого рівня артеріального тиску,
холестеринемії, нераціонального харчування, гіподинамії, зловживання алкоголем.
Здоров'я як певний психосоматичний стан правомірно розглядати як продукт соціуму
і культури. Здорова поведінка досягається більш ефективно, коли вона формується і
реалізується на рівні тих чи інших культурних традицій і "вбудована" в патерни робочої
діяльності, сімейного життя і форми дозвілля.
Повсюдне поширення серед населення несприятливих факторів способу життя
створює серйозну проблему підготовки нових поколінь до реалізації репродуктивної функції,
професійної діяльності і обороноздатності, що вимагає відповідного рішення проблем
формування здорового способу життя (ЗСЖ). Розробка і реалізація стратегій, проектів,
програм подібного роду повинні не тільки бути спрямовані на окремі елементи (фактори)
способу життя населення, а й враховувати особливості окремих контингентів і колективів
людей, структури, характеру формування сімей з метою посилення вже існуючих заходів і
впровадження інноваційних заходів.
Європейська стратегія профілактики і боротьби з неінфекційними захворюваннями
визначає конкретні дії в цій галузі і, зокрема, інвестування в людські ресурси на благо
охорони здоров'я: забезпечення освіти та професійної підготовки працюючих і майбутніх
працівників охорони здоров'я з метою поглиблення їх знань для профілактики і боротьби з
неінфекційними захворюваннями (НІЗ); озброєння населення відповідними знаннями з тим,
щоб вони ставали важливим ресурсом профілактики і боротьби з хворобою як для самих
себе, так і для інших людей; використання існуючих людських ресурсів з більшою віддачею,
наприклад, за допомогою розширення можливостей в області зміцнення здоров'я і
профілактики в роботі медичних сестер, стоматологів і фармацевтів
У зарубіжній охороні здоров'я набув широкого поширення термін "якість життя,
пов'язана зі здоров'ям" (Health-related Quality of life). Кінцевою метою охорони здоров'я є
відновлення або збереження функціонування і благополуччя, пов'язаних зі здоров'ям, що є
Health-related Quality of life.
Сумарний показник якості життя, релевантного здоров'ю, включає три основні
складові:
⎯ основні функції організму: толерантність до фізичного навантаження, виконання
повсякденної роботи, інтелектуальна діяльність;
⎯ клінічний симптомокомплекс, який визначається основним або супутнім
захворюванням або його лікуванням;
⎯ психоемоційний стан, який знаходиться в прямій залежності від перебігу
патологічного процесу, психологічного контакту з лікарем і суспільством, режиму виконання
лікувальних і діагностичних заходів, задоволення медичною допомогою [3].
Як показує світовий досвід, раніше існуюча «хвороботворна» парадигма охорони
здоров’я поступається місцем новій моделі громадського здоров’я, яка розділяє
відповідальність за здоров'я громадянина між державою, громадським здоров’ям, медичним
працівником та самою людиною. Хворі рідко звертаються до медичних працівників за
профілактичною допомогою, що сприяє швидкому прогресуванню захворювання та
погіршенню стану пацієнта [3].
Метаболічні фактори ризику сприяють розвитку чотирьох основних змін метаболізму,
що призводять до підвищення ризику НІЗ: підвищений кров'яний тиск; зайва вага / ожиріння;
гіперглікемія (високий вміст глюкози в крові); гіперліпідемія (високий вміст ліпідів у крові).
Медичні працівники мають основу та навички, які можуть сприяти найбільш
ефективному поширенню обізнаності про здорове життя серед населення за умови належної
підготовки (знання та інформація), мотивації (в т. ч. пацієнтів), чіткої організації роботи та
міждисциплінарної взаємодії.
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Медичні сестри повинні бути обізнаними щодо основних проблем пацієнта,
демонструвати та пропагувати науково-обгрунтовані норми життя, так званий кодекс
здоров’я.
Мета дослідження: визначення ролі медичної сестри відділення функціональної
діагностики у виявленні взаємозв’язку способу життя людини зі станом її здоров’я.
Матеріали та методи:
Дослідження проводилося на базі відділення функціональної діагностики КУ
«Центральна міська лікарня №1» м. Житомира. Розроблено анкету для пацієнтів (36 питань).
з метою отримання суб’єктивної оцінки стану здоров’я та умов для його зміцнення,
виявлення ставлення до факторів ризику, які впливають на здоров'я, мотивації на науковообгрунтовані норми життя.Виявлено додаткові зміни показників стану серцево-судинної
системи (ЕКГ) з подальшою консультацією лікаря-кардіолога. Проведене опитування 40
пацієнтів (20 чоловіків та 20 жінок) із виявленими ознаками погіршення стану здоров’я.
Середній вік опитаних 41,6 ±0,7 років.
Результати та їх обговорення. За результатами анкетування виявлено фактори
ризику, пов’язані з впливом способу життя, визначено ставлення пацієнта до них,
можливість модифікації способу життя.
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.
Низька фізична активність спостерігається у 70% чоловіків і 80% жінок; порушення
харчової поведінки - відповідно у 45 та 70%; надмірне куріння - у 45% і 10%; зловживання
алкоголем - у 25% і 5%, що зумовлює широке поширення хронічних неінфекційних
захворювань.
Поширеність факторів ризику серед опитаних, становить до 80%. Провідними
факторами є гіподинамія, виявлена у 40% обстежених, нераціональне харчування і
надлишкова маса тіла (30%), артеріальна гіпертензія (25%), тютюнопаління (30%), стресові
ситуації (30%).
Ці фактори вже мають досить широке поширення, визначаючи схильність до
виникнення патології, що свідчить про невідповідність адаптаційно-компенсаторних
можливостей організму біологічним витратам на пристосування до умов життя і діяльності.
Результати дослідження показують, що в цілому пацієнти (90% опитаних) хочуть змін
у всіх п'яти класах поведінки (характер харчування, контроль за власною масою тіла,
куріння, споживання алкоголю, фізична активність).
Висновки та перспективи подальших досліджень
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.
Розроблено практичні рекомендації для пацієнтів по корекції способу життя.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МЕДСЕСТРИНСТВА
УКРАЇНИ
Овчиннікова Н.П.
Житомирський медичний інститут ЖОР
REGULATORY AND LEGAL SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF NURSING IN
UKRAINE
Ovchynnikova N. P.
Zhytomyr Medical Institute ZhRC
Abstract: The article reveals the problem ofregulatory and legal support for t5he development of
nursing in Ukraine.
Key words: nursing, regulatory and legal support,legal act, rules of law
Актуальність. Україна перебуває в процесі формування правового поля розвитку
медсестринства. Існує ціла низка нормативно-правових актів, які регулюють питання у сфері
охорони здоров’я, проте дані нормативно-правові акти містять прогалини та потребують
удосконалення. Здійснення реформування медсестринства в Україні вимагає внесення змін
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до чинних нормативно-правових актів, розроблення та прийняття нових нормативноправових актів. Реформування медсестринства в Україні потребує створення нормативноправової бази.
Мета дослідження. На основі наукових джерел літератури, нормативно-правових
актів та закріплених у них норм права проаналізувати розвиток медсестринства в Україні та
розробити підходи до його раціонального використання відповдіно до освітніх ступенів.
Матеріали та методи дослідження: нормативно-правові документи в галузі охорони
здоров’я, Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78
«Охорона здоров’я», міжнародні нормативно-правові акти, документи, інформація
міжнародних організації та інші.
Результати та їх обговорення. Вивчення нормативно-правових актів та їх аналіз
дозволили виявити певні прогалини у нормативно-правовому забезпеченні розвитку
медсестринства.
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 з 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 кваліфіковами медичними кадрами відповідно до
потреб галузі охорони здоров’я.
У зв’язку з скороченням посади заступника головного лікаря з медсестринства
пропонуємо ввести посаду медичного директора з медсестринства.
Відповідно до
кваліфікаційної характеристики «медичного директора» вищевказану посаду можуть
займати особи з вищою освітою другого (магістерського) рівня галузі знань «Охорона
здоров’я», у тому числі спеціальності 223 «Медсестринство».
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».
Висновок. Гармонізації 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.
В першу чергу,
потребує вирішення питання внесення змін до Довідника
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я» та
розроблення і затвердження нових кваліфікаційних характеристик працівників галузі
охорони здоров’я.
Держава робить дуже важливі кроки в напрямку
становлення, формування,
функціонування та розвитку медсестринства. Проте, слід відзначити, що наявні нормативноправові акти та правові норми, які містяться в них, дуже часто є занадто загальними,
універсальними, абстрактними.
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Актуальність проблеми.Первинна медико-санітарна допомога (ПМСД) – це зона
першого контакту пацієнта з системою охорони здоров’я. Сьогодні ,науково доведено, що
добре організована ПМСД впливає на здоров’я населення набагато краще за спеціалізовану
та високоспеціалізовану допомогу. Результати міжнародних досліджень ,вказують на
позитивний зв’язок між рівнем розвитку системи ПМСД у країні і здоров’ям населення,
зокрема, рівнем загальної смертності та передчасної смертності, смертності від ішемічної
хвороби серця і онкологічних причин, малюкової смертності та очікуваною тривалістю
життя населення.
Сьогодні в умовах реформування та згідно з нормативними документами, первинна
медико-санітарна допомога:основний, доступний, безкоштовний для кожного українця вид
медичного обслуговування.
За визначенням WONCA (Світової організації державних коледжів, академій і
академічних спілок лікарів загальної практики та сімейних лікарів –World Organization of
National Colleges, Academiesand Academic Associations of General Practitioners and Family
Physicians), сімейна медицина зазвичай є першим медичним контактом у межах системи
охорони здоров'я, що забезпечує відкритий і необмежений до неї доступ користувачам,
незалежно від їх віку, статі та інших характеристик.
Первинна медична допомога передбачає надання консультації, проведення
діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних,
фізіологічних станів, здійснення профілактичних заходів.Направлення відповідно до
медичних показань пацієнта, який не потребує екстреної медичної допомоги, для надання
йому вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної
допомоги,надання невідкладної медичної допомоги у разі розладу фізичного чи психічного
здоров’я пацієнта, який не потребує екстреної та вторинної (спеціалізованої) або третинної
(високоспеціалізованої) медичної допомоги (ст. 35-1 Закону України «Основи законодавства
України про охорону здоров’я»).
На жаль, існуючий стан ПМСД,не гарантує українцям надання якісних послуг.
Протягом останніх років стійко зростають показники захворюваності та поширеності хвороб
серед населення України, а також зберігається негативна динаміка цих показників серед осіб
працездатного віку.
Первинна медико-санітарна допомога охоплює: сільські лікарські амбулаторії,
фельдшерсько-акушерські пункти, поліклініки, пункти сімейної медицини, здравпункти
тощо. На цьому етапі 80% усіх пацієнтів починають і закінчують лікування, тут також
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формуються показники здоров’я, проводяться профілактичні заходи, формується здоровий
спосіб життя.
Порядок надання первинної медичної допомоги (наказ МОЗ України №504 від
19.03.2018 р.) визначає завдання, конкретизує зміст і встановлює вимоги щодо організації та
забезпечення надання первинної медичної допомоги (ПМД) в Україні. Головним завданням
надавача ПМД є: забезпечення населення комплексними та інтегрованими послугами зі
всебічної, безперервної і орієнтованої на пацієнта ПМД, спрямованої на задоволення потреб
населення у відновленні та збереженні здоров’я, попередження розвитку захворювань,
зменшення потреби у госпіталізації та покращення якості життя. Команда з надання ПМД –
група медичних працівників, що функціонує в межах надавача ПМД та складається не менше
ніж з одного лікаря з надання ПМД та не менше ніж з одного фахівця який працює спільно з
лікарем з надання ПМД або під його керівництвом.
Сестринська справа охоплює фізичні, інтелектуальні аспекти життя здорових і хворих
людей різних вікових груп, їх психічного, репродуктивного здоров’я і є важливою складовою
системи охорони здоров’я, насамперед, сфери первинної медичної допомоги на засадах
родинної медицини. Саме медична сестра, яка працює разом із сімейним лікарем на сімейнотериторіальній дільниці, стає консультантом і порадником родини щодо планування і
реалізації заходів з медичної валеології, первинної та вторинної профілактики
найпоширеніших захворювань.
Громадські медичні сестри загальної практики – сімейної медицини відіграють
важливу роль як партнери сімейних лікарів у закладах первинної медичної допомоги, що
працюють на засадах сімейної медицини. Працюючи у тісному партнерстві з родинним
лікарем, громадська медична сестра загальної практики – сімейної медицини активно опікує
мешканців територіальної дільниці різних вікових груп, займаючись формуванням здоров’я
дітей, зміцненням здоров’я підлітків і збереженням його у людей похилого віку, а також
відновним лікуванням і медико-соціальною реабілітацією хворих та травмованих пацієнтів. І
це стосується не лише індивідуального здоров’я окремих людей, але й громадського здоров’я
територіальної громади.
Профілактична робота громадської медичної сестри загальної практики – сімейної
медицини становить до 80% робочого часу. Медичні сестри загальної практики – сімейної
медицини активно опікують взятих на диспансерний облік пацієнтів. Насамперед, вони
ведуть документацію на диспансерних здорових і хворих осіб, слідкують за виконанням
ними лікувально-профілактичних заходів і виконують їх, забезпечують своєчасність
повторних профілактичних оглядів, лабораторного та інструментального обстеження. Вони
аналізують показники ефективності диспансерного обслуговування і вплив їх на громадське
здоров’я територіальних громад [3].
Пріоритетний розвиток ПМСД на засадах загальної лікарської практики значно
розширює функції медичної сестри порівняно з дільничною. Вони надають ширший спектр
медичних послуг, багато з яких традиційно були прерогативою лікарів: нові форми
обслуговування (включаючи допомогу вдома і тривалий догляд), технології первинної
профілактики з корекції факторів ризику розвитку хронічних хвороб, удосконалення навичок
стратегічного планування, управління, міжсекторального співробітництва і лідерства. У наш
час значно зросли вимоги до підготовки медичних сестер: новий якісний рівень знань, висока
кваліфікація, обізнаність у різних галузях медицини, нестандартність мислення, висока
відповідальність – це те, чого чекають від сучасної сестри милосердя її пацієнти, і звичайно
те, що хотіли би бачити у своїх помічницях лікарі. Медсестра має бути прикладом високого
професіоналізму, безкорисливого служіння покликанню і загостреного почуття
відповідальності. Вона мусить самовіддано виконувати свій професійний обов'язок,
проявляти майстерність, щире співчуття і піклування [1].
Вже зараз медична сестра може робити самостійно такі види роботи, як
консультування з різних тем, скринінговий огляд перед візитом до лікаря та повторний огляд
– перевірка стану пацієнта через певний проміжок часу [7].
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Мета дослідження – теоретичне обгрунтування особливостей діяльності медичних
сестер в системі первинної медичної допомоги на сучасному етапі,визначення проблемних
питань.
Методи дослідження:
бібліосемантичний – для вивчення вітчизняного та світового досвіду
організації та впровадження сімейних практик та ролі медичних сестер первинної медикосанітарної допомоги;
медико-соціологічний – для дослідження професійної компетентності та рівня
надання послуг сестрами медичними в умовах центру первинної медичної допомоги;
Висновок
Сучасний підхід до справи та командна робота, уміле використання наявного
обладнання і ефективна комунікація із родинами пацієнтів, належний взаємозв’язок із
медичними працівниками закладів охорони здоров’я, що надають вторинну (тобто
спеціалізовану), третинну (високоспеці- алізовану) медичну допомогу, що має значно
підвищити якість медичної допомоги на первинній ланці, також посилити профілактичну
спрямованість, змістити акценти на відповідальне ставлення пацієнта, членів його родини й
суспільства задля збереження та поліпшення його здоров’я.
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КОМП’ЮТЕРНА ЗАЛЕЖНІСТЬ ЯК ВИД АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ
Плоткіна Л.П., Коваленко В.О.
Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради
COMPUTER ADDICTION AS A TYPE OF ADDICTIVE ADOLESCENT BEHAVIOR
Plotkina L., Kovalenko V.
Zhytomyr Medical Institute ZhRC
Abstract. The process of computerization is gaining momentum in modern world. As a form
of telecommunications, computer networks are a fundamentally new layer of social reality. The
huge flow of information mostly unnecessary and sometimes harmful,makes anxious even an adult,
when adolescents who are not resistant to various irritations suffer more. The article analyzes the
essence of the "computer addiction" notion, its relationship with addictive behavior, describes its
types and stages of formation, highlights the research of modern scientists from different positions
on computer addiction as a type of addictive behavior.
Key words: computer addiction, adolescents, computer addiction, health, addictive
behavior.
Актуальність проблеми: Останнім часом невід’ємною частиною нашого життя став
комп’ютер. Неможливо переоцінити позитивне значення цього науково-технічного
досягнення. Однак, період масового користування комп’ютером та мережею Інтернет виявив
ряд недоліків, а саме його негативний вплив на людину, особливо це стосується контингенту
неповнолітніх (підлітків), психічне здоров’я, яких є більш вразливим та незахищеним в
порівнянні з дорослими. За останні роки в Україні значно зросла кількість молодих людей,
які мають доступ до комп’ютера, планшетів, мобільних телефонів. Всесвітня організація
охорони здоров’я внесла комп’ютерну залежність у розряд категорій патологічних
захворювань. Сучасний світ важко уявити без комп’ютера та наявності підключення його до
мережі Інтернет. На сьогоднішній день інтернет та комп’ютерні технології є не тільки
головною рушійною силою прогресу, але й причиною виникнення комп’ютерної залежності
[4; с. 67].
Мета дослідження: проаналізувати феномен комп’ютерної залежності як вид
адиктивної поведінки.
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Матеріали та методи: застосовано методи теоретичного аналізу та узагальнення
наукової літератури в межах проблематики дослідження.
Результати та їх обговорення: Сьогоднішні темпи комп’ютеризації перевищують
темпи розвитку всіх інших галузей. Без комп’ютерів і комп’ютерних мереж не обходиться
жодна організація чи установа у світі. Комп’ютери стрімко впровадилися в людське життя, а
ми часто не усвідомлюємо того, що починаємо багато в чому залежати від них.[1; с. 114]
У зв’язку із «комп’ютеризацією» та «інтернетизацією» українського суспільства
актуальною стала проблема «патологічного» використання комп’ютерів», яке почав
застосовувати Асмолов О.Г., розглядаючи його як одну з можливих стадій розвитку
Інтернет-залежності. Серед українських користувачів комп’ютерами та Інтернетом,
залежними вважаються від 2 % до 6 %, більшість з яких – підлітки. Сьогодні проблема
комп’ютерної залежності стала об’єктом дослідження психологів, лікарів, педагогів,
соціальних педагогів та соціологів [5; с. 16].
Науковці акцентують увагу на тому, що механізм розвитку комп’ютерної залежності
має схожість із нікотиновою, алкогольною чи наркотичною залежністю, але при
комп’ютерній залежності відсутня конкретна пряма діюча речовина, що впливає на організм
людини. Це не хімічна, а є виключно психічна залежність організму людини, що впливає на
ті ж рецептори в центрах задоволення.
Уперше про комп’ютерну залежність заговорили на початку 80-х років американські
вчені. Сам же термін «комп’ютерна залежність» вперше був використаний в 1990 році. У
наш час термін «комп’ютерна залежність» немає конкретного визначення, однак феномен
формування патологічного зв’язку між людиною і комп’ютером є очевидним і набуває все
більшого розмаху.Тому на нашу думку комп’ютерна залежність - це патологічний потяг
людини до роботи або проведення часу за комп’ютером.
Можна виділити три основних види комп’ютерної діяльності:
1) Пізнавальна - захопленість пізнанням в сфері програмування і телекомунікацій;
2) Ігрова - захопленість комп’ютерною грою і, зокрема, грою за допомогою Інтернету;
3) Комунікативна - захоплення мережевою комунікацією [3; с. 6].
Підлітковий вік – це період формування цінностей, розширення соціальних контактів,
а залежна дитина обмежує своє коло спілкування комп’ютером. У результаті чого в таких
дітей спостерігаються відсутність життєвого досвіду, інфантилізм у вирішенні життєвих
питань, труднощі в соціальній адаптації, бідність емоційної сфери, соматичні порушення,
звуження кола інтересів, прагнення створити особистий світ, втеча від реальності [9; с. 221].
Аналізом комп’ютерної залежності з позиції біологічного підходу активно займалася
Больбот Т.Ю., яка звернула увагу на взаємозв’язок психічних розладів та адиктивних
проявів. Больбот вважає, що цю залежність можна розмежувати на первинну та
симптоматичну. Так симптоматична комп’ютерна залежність подібна до інших форм
психічних розладів, серед яких домінують такі діагностичні таксони, як соціалізовані та
несоціалізовані розлади поведінки, органічний тривожний розлад, розлади особистості та
поведінки обумовлені хворобою, ушкодженням чи дисфункцією головного мозку, легка
розумова відсталість.
Вітчизняні автори Юр’єва Л.М., Бальбот Т.Ю. займалися питанням аналізу етапів
формування комп’ютерної залежності, а також методами діагностики та профілактики.
Формування комп’ютерної залежності проходить в три етапи:
І-й — етап ризику розвитку комп’ютерної залежності. Основними
характеристиками є збільшення часу, проведеного для досягнення поставленої мети й роботи
за комп’ютером, втрата відчуття часу.
ІІ-й – етап сформованої комп’ютерної залежності. Основні ознаки: емоційновольові порушення й психічна залежність. Відзначається зростання толерантності до
комп’ютера, нав’язливі думки про нього й фантазування. Спостерігається дезактуалізація
основних проблем - сну, відпочинку, вживання їжі, особистої гігієни, з іншого боку - має
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місце своєрідна форма інфантилізму, практично повна безпорадність у світі соціальних норм
і відносин.
III-й – етап тотальної комп’ютерної залежності. Спостерігаються ознаки як
психічної, так і фізичної залежності. Залишаються безуспішними спроби контролювати
роботу за комп’ютером. [8; с. 93]
У 2009 році українська телекомунікаційна компанія, яка представляє послуги зв’язку
та передачі даних на основі широкого спектру мобільних та фіксованих технологій
«Київстар» ініціювала Всеукраїнське соціологічне дослідження «Знання і ставлення
українців до питання безпеки дітей в Інтернеті», яке провів Інститут соціології Національної
академії наук (НАН)України.
За результатами дослідження:
- 76 % батьків не знають, які сайти відвідують їхні діти;
- 28% опитаних підлітків готові надіслати свої фото незнайомцям у мережі;
- 17% без вагань повідомляють інформацію про себе і свою, родину
(домашню адресу, професію, графік роботи батьків, наявність цінних речей у домі),
навіщо така інформація незнайомцям, діти не замислюються);
- 22% підлітків часто потрапляють на сайти для дорослих;
- 28% підлітків побачивши в Інтернеті рекламу алкоголю або цигарок, хоча б
один раз спробували їх придбати, а 11% − спробували купувати наркотики;
- 14% опитаних час від часу відправляють платні SMS за бонуси в онлайн-іграх і
лише деякі звертають увагу на вартість послуги. [7]
На сьогодні дослідники комп’ютерної залежності Безпалько О., Галолузова М.,
Гришко В., Нікітін В., Оржеховська В., Павленюк П., Федорченко Т., вважають її адикцією,
тобто конкретним відхиленням у поведінці людини, згідно якого у неї порушується відчуття
реальності, втрачаються відчуття часу та простору, обмежується управління своїми
вчинками.
Девіантна поведінка (від лат. deviatio – відхилення) – система дій і вчинків людей,
соціальних груп, що суперечать соціальним нормам або визнаним у суспільстві шаблонам і
стандартам поведінки.
В першу чергу термін «адикція» (addiction – англ., згубна звичка, схильність,
залежність) використовувався частіше для характеристики поведінки людей, залежних від
будь-яких хімічних речовин, таких як: алкоголь, нікотин, наркотики. Тому термін
«адиктивна поведінка» (addictive behavior) у дослідженнях вітчизняних науковців
здебільшого застосовувався у значенні зловживання різними психоактивними речовинами,
які призводять до зміни психічного стану, поки не сформувалася залежність.
Сьогодні в науковому обігу з’являється трактування поняття адиктивної поведінки в
більш ширшому розумінні, як повторюваної звички, що підвищує ризик захворювання і яка
пов’язана з особистими і соціальними проблемами.
Адиктивна поведінка (від англ. – addiction – схильність, шкідлива звичка; лат. –
addictus) – форма девіантної поведінки людини (здебільшого у дітей, підлітків, молоді), для
якої характерне прагнення відходу від реальності шляхом штучної зміни свого психічного
стану внаслідок вживання різних хімічних речовин чи постійної фіксації уваги, думок, дій на
певних видах діяльності з метою розвитку й підтримки інтенсивних емоцій . З суб’єктивної
точки зору адиктивна поведінка розглядається як «втрата контролю», попри всі спроби
людини стримуватися або контролювати себе.[2; с. 33]
У сучасній науці немає єдиного підходу щодо розуміння взаємозв’язку понять
«залежність» та «адикція». В психологічних словниках ці поняття розглядаються як
синоніми. Однак існує протилежна позиція, котра ґрунтується, що дані поняття слід
розмежовувати. Так, в Сполучних Штатах Америки, де виникла наука - адиктологія, цей
термін представляє розділ медицини, що займається вивченням і лікуванням лише хімічних
залежностей, тобто ототожнюється з вживанням наркотиків (наркологією).
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Враховуючи відсутність у джерелах науковій інформації єдиного тлумачення поняття
«комп'ютерна адикція» стосовно підліткового віку, нами запропоновано поняття у
наступному формулюванні: «комп’ютерна адикція підлітка - це різновид девіації
особистості, який визначається штучною зміною психологічного стану і ціннісних
пріоритетів у результаті зосередження уваги на ігровій комп’ютерній діяльності, що
заміщує реальне життя, задовольняє потребу і компенсує дефіцит соціальних контактів».
Медичні працівники розвинених країн світу б’ють на сполох, оскільки молодь все
більше часу проводить за комп’ютером, віддаючи перевагу віртуальному світу над реальним,
у пресі періодично з’являються повідомлення про «смерть за монітором». Психіатри назвали
цей стан спеціальним терміном «комп’ютерна залежність», проте більшість українських
психологів про це небезпечне захворювання навіть і не чули [6].
Висновки та перспективи подальших досліджень.Таким чином, після проведеного
дослідження з’ясовано, що комп’ютерна залежність - це патологічний потяг людини до
роботи або проведення часу за комп’ютером. Окрім цього, визначено, що комп’ютерна
залежність належить до розладів девіантної поведінки.На основі аналізу наукової літератури
з’ясовано, що людство все більш занурюється в комп’ютери й комп’ютерні мережі, і з
кожним днем збільшується кількість людей, особливо підлітків, які потрапляють у
психологічну залежність від комп’ютерної діяльності. Це сучасна проблема, науковці різних
галузей мають об’єднатися для вивчення обговорюваного явища. Проте фахівці
громадського здоров’я вже зараз мають впливати на підлітків, щоб уникати негативних
наслідків цієї взаємодії, щоб цей сучасний технічний винахід на ім’я «комп’ютер» дійсно
сприяв розвитку підлітка, а не гальмував його.
Перспективи подальших досліджень. Науково обґрунтувати систему та
концептуальні засади профілактики комп’ютерної адикції та визначити особливості прояву
та ступеня поширення комп’ютерної залежності серед підлітків.
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НАДМІРНА МАСА ТІЛА ТА ОЖИРІННЯ СЕРЕД СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЯК
СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА
Сегедіна Я.П., Хватова О.О., Вовк В.Т.
Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради
OVERWEIGHT AND OBESITY AMONG STUDENTS AS A SOCIAL PROBLEM
Sehedina Y.P., Khvatova O. O., Vovk V.T.
Zhytomyr Medical Institute Zhytomyr Regional Council
Abstract.The article highlights the medical problem of the modern world - obesity, which is
common among various categories of the population in most countries and poses a real threat to
public health. Found that the problem of obesity leads to serious economic consequences due to a
decrease in productivity and social consequences. The social significance of obesity is determined
by the risk of disability in young patients and the reduction in overall life expectancy due to the
frequent development of severe comorbidities.
Key words: overweight, obesity, student youth.
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Актуальність проблеми. Поширеність надлишкової маси тіла та ожиріння серед
різних категорій населення у більшості країн світу досягла критичної межі і становить
реальну загрозу суспільному здоров’ю. Ожиріння – одна з найпоширеніших медичних
проблем ХХІ століття. Епідеміологічні дослідження свідчать не тільки про стрімке зростання
кількості хворих на ожиріння у всіх країнах світу, а й про те, що воно уражає людей різного
віку і статі, не залежить від соціального статусу особи, і що в жодній країні не досягнуто
успіхів у зниженні рівня аліментарного ожиріння. Згідно з останніми даними Всесвітньої
організації охорони здоров’я (ВООЗ), більше 1,6 мільярда дорослих людей мають
надлишкову вагу і 400 мільйонів – ожиріння [1]. В Україні наявна ситуація з огрядністю
також не є сприятливою. Проблеми з надлишковою масою тіла має більше половини
дорослого населення України, причому поширеність ожиріння серед жінок у 1,7 разів вища,
ніж серед чоловіків [5]. Актуальність проблеми ожиріння посилюється через значне
поширення огрядності серед студентської молоді [4, 8]. Це дає досить не малий поштовх до
змін в системі охорони здоров’я, для впровадження нових зусиль по боротьбі, профілактиці
та діагностиці цього захворювання
Мета дослідження. Проаналізувати ризики виникнення надмірної маси тіла та
ожиріння серед студентської молоді.
Матеріали та методи. Нами було проведено медико-соціологічне дослідження
(анкетування) 50 респондентів за допомогою спеціально розробленого опитувальника
«Ризики виникнення надмірної маси тіла та ожиріння серед студентської молоді».
Використано: бібліосемантичний метод, методи статистичної обробки цифрового матеріалу,
системного аналізу та логічного узагальнення.
Результати та їх обговорення. Як відомо, студентський спосіб характеризується
високою інтенсивністю навчального процесу, переважно сидячим способом життя,
нераціональним харчуванням їжею «швидкого приготування», перекусами чіпсами,
цукерками, солодкими напоями, наявністю шкідливих звичок (куріння, алкоголь), фізичною
активністю, яка обмежується для більшості студентів заняттями з фізичного виховання один
раз на тиждень та проведенням дозвілля у барах чи кінотеатрах. Очевидно, такий нездоровий
спосіб життя сучасного студентства сприяє швидкому набору ваги під час навчання у вузі [3,
6]. На сьогоднішній день за різними даними поширеність надлишкової маси тіла серед
студентської молоді досягає 20% [3, 2], і проблема набуває особливої гостроти.
Проблема значного поширення надлишкової маси тіла серед студентської молоді
набуває особливої актуальності, оскільки огрядність порушує їх стан здоров’я і якість життя
[3, 2]. Вчені з Великої Британії вказують, що якщо особи молодого віку мають надлишкову
масу тіла або страждають на ожиріння, то в них зберігається схильність до цієї недуги і в
дорослому житті [7]. Приріст ваги в молодому та ранньому дорослому віці є додатковим
фактором ризику щодо різних медичних проблем.
Причини феномену неухильного збільшення маси тіла серед дорослих і дітей до кінця
не з’ясовані, але часто це пов’язують з тим, що світовий ринок пересичений великою
кількістю дешевого висококалорійного «фаст-фуду», а спосіб життя людей стає дедалі більш
«сидячим». Встановлено, що основним споживачем таких «зручних продуктів» є діти
шкільного віку і молодь до 30 років. У сучасному світі є безліч можливостей для вживання
харчових продуктів і солодких напоїв, що може приводити до неусвідомленого
надлишкового їх споживання, коли людина навіть не підозрює, що вона споживає дуже
висококалорійну їжу [2]. Напроти, раціони харчування з меншою калорійністю і нижчим
вмістом жирів та з більшою часткою складних вуглеводів і харчових волокон попереджують
збільшення ваги [8].
Проблема ожиріння призводить до серйозних економічних наслідків у зв’язку із
зниженням продуктивності праці та наслідків соціального характеру. Соціальна значимість
проблеми ожиріння визначається загрозою інвалідності пацієнтів молодого віку та
зниженням загальної тривалості життя у зв’язку з частим розвитком тяжких супутніх
захворювань.
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У раціоні харчування анкетованих студентів переважають продукти, які багаті на
вуглеводи. Рівно половина респондентів харчується 1-2 рази на добу і витрачає в середньому
лише 10 хвилин на приготування їжі. 38,0% анкетованих студентів постійно вживають
продукти швидкого приготування.
Встановлено, що лише 20,0% опитаних постійно займаються фізичною активністю.
Більше половини анкетованих студентів проводять свій час за телевізором/комп’ютером
більше ніж 2 годин на добу. 20,0% опитаних респондентів вважають, що мають зайву вагу, а
34,0% ‒ надлишкову масу тіла.
В анамнезі 44,0% анкетованих студентів є хронічні захворювання З’ясовано, що
більше половини опитаних досить часто зіштовхуються зі стресовими ситуаціями у своєму
житті і 40,0% студентів починають заїдати стрес висококалорійною їжею.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Раннє виявлення студентської
молоді з надлишковою масою тіла, їх облік та моніторинг за станом їхнього здоров’я з
урахуванням ризиків розвитку захворювань дозволить попередити виникнення ожиріння.
Саме профілактичні заходи дозволять обрати найбільш адекватний підхід до стійкого
зниження маси тіла, який базується на впровадженні довгострокових змін способу життя та
реабілітаційних заходів з корекцією харчового раціону і підвищення рівня фізичної
активності студентської молоді. Ожиріння є важливою самостійною медичною проблемою,
яка включена в міжнародну класифікацію захворювань ВООЗ як хронічна хвороба у
мільйонів людей. Ожиріння і його ускладнення потребують пильної уваги та детального
вивчення динаміки розвитку патологічних процесів в усіх системах та органах організму
людини внаслідок цієї патології, пошук ефективних методів їх лікування та профілактики.
На сьогодні актуальними залишається розробка та впровадження найбільш
оптимальних шляхів надання медичної допомоги з ризиком розвитку ожиріння, зокрема це
стосується раннього виявлення студентської молоді з надлишковою масою тіла, їх обліку та
моніторингу за станом їхнього здоров'я з урахуванням ризиків розвитку захворювань. Проте
слід враховувати, що розвитку надлишкової маси тіла та ожирінню у молоді можуть сприяти
соціально-економічні фактори, які, у своїй більшості, знаходяться поза впливом сфери
охорони здоров'я.
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Abstract. Consumption of energy drinks and sweetened beverages has been recently rising
mainly among teenagers and young adults. The pilot study is aimed at the consumption and
negative impact of energy drinks, sugar sweetened beveragesand their influence on individual
systems of human body,occurrence of dental risks and cardiovascular, neurological and metabolic
problems. The pilot study further verifies the knowledge on energy drinks among newcomers to
universities, gathers information on the frequency and combinations of energy drinks consumption
or their combinations with other substances. One part of the pilotstudy was realized on the sample
of young adults, newcomers to university area, the second part of the study was aimed at the
students in their last year of study during completing their theses and finishing their degree at
universities, both group the students of universities seated in Trnava, Slovakia. Our paper is only
aimed at the first group of newcomers during the exam session, as they have to cope with a new
type of life experience, differentways of assessment and completing the assignments who are more
often under strong pressure. The anonymous questionnaires were used for proper data further
processed by SPSS program and whole data collection ran in the compliance with the ethical
principles of Helsinky Declaration.
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Introduction. Sugar-sweetened beverages, bubble drinks and energy drinks are becoming
more popular among teenagers and young adults as they are interested and open to new flavours,
tastes and their combinations, supported by strong advertisement campaigns. In Europe were
thefirst energy drinkssold in1987 and their popularity increases mainlydue to its specific taste and
smell. Popular energy drinks usually include high level of caffeine (50 – 500 mg per can) and other
ingredients like taurine, herbs such as guarana and vitamins. Caffeine and energy drinks are
preferably drunk by adults 71% adults inthe age group of 18–29 years of age (Zucconi et al.).
Consumption of energy drinks appears with teenagers and young adults, mainly mixing them with
alcoholic beverages, tobacco or other drugs (Ručková, Sedalík, 2018). Recent knowledge points
out to the negative impact of energy drinks and their combination with other substances on several
parts of human organism, namely the problems they can cause: cardiovascular manifestations
(tachycardia, increased arterial blood pressure, arrhythmias, etc.), disrupt neurological system
(affect cognition, mental health, anxiety, muscle twitching), metabolism (risk of obesity) but also
cause dental erosion (Alsuni, 2015).
Mixers of alcohol and energy drinks arehighly popular among students who are more open
to experiments, connected with the need for fast sugar and caffeine intake during pressure
periodthat can result in the experience of increased physical and psychological side effects from the
used mixture (Galluci, 2005). On the sample of more than 52,000 European respondents, the
European Food Safety Authority (EFSA, 2013) realized the studyconnected with the consumption
of energy drinks. The study showed high popularity of energy drinks among children, teenagers and
adults and the results proved popularity of energy drinks among teenagers: 18% children (3-10years
of age), 68% teenagers (10-18years of age) and 30% adults (18-65years of age).
Objectives. The pilot study was aimed at verifying the information of energy drink
popularity in the group of teenagers and creates the base for a larger international project. The pilot
study itself analyses the knowledge of young adults on energy drinks, finds about theirknowledge
on the energy drinks side effects, and searches more for the consumption of energy drinks based on
gender and age on the sample of university students, studying at three universities in Trnava,
Slovakia.
One part of the pilot study was realized on the sample of young adults, newcomers to
university area, and the second larger part of the study was aimed at the students in their last year of
study during completing their theses and finishing their degree at universities. The sample groups
were created of students atthree universities seated in Trnava, Slovakia.
Our paper deals mainly with the results of smaller sample of newcomers during the exam
sessions, period of alleviated stress, when they had to cope with new experience, new way of
assessment, experienced duringthe first year of study during winter and summer terms of 2019.
Material and Methods. The anonymous 30-task questionnaire was prepared for proper data
collection in compliance with the ethical principles of Helsinki Declaration, where the signed
informed consentcreated an inseparable part of it.
The questionnaire tasks werepurposefully aimed at the knowledge of respondents on energy
drinks, the volume and the way of their consumption, further also on mixingthem with alcohol,
tobacco or other substances, the knowledge of side effects of energy drinks andthe side effects of
their mixing with other substances.
The questionnaires were collected during the five-month period from 2/2019 to 6/2019
(twice during the exams session). The newcomers´pilot study sample was formed by 274 students,
aged 18-21 years, where two thirds of them were female. For proper data processing was chosen
SPSS statistical program.
Results and Discussion. Based on the collected data can be stated that over half of the
whole group of addressed students (55.5%)do not prefer consumption of energy drinks at all.
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Among the newcomers was the energy drinks consumption much higher (52,8%) than in older
students sample where was also proved broader knowledge on side effects.
The collected data showed that energy drinks consumption in larger amount (more than 3
times a week)were mainly consumed by females (46.5%). Occasional consumers were in
newcomers reported more in the male sample. 28.2% of newcomers showed significantly higher
consumption of energy drinks combined with alcohol.
Both in male and female energy drinks consumers were the most often mentioned reasons
for theirconsumption as follows study reasons, mental alertness for several hours, supply of energy,
better mood, better performance, good taste.
After the experienced consumption of energy drinks the sample of regular energy drink
consumers in the newcomers ‘group stated:
-experienced hyperactivity (20%),
- increased physical activity (31,1%),
-better concentration after energy drinks consumption (37,7%),
- sleep suppression (65%),
- but the most of them emphasized better mood (95%).
In the newcomers´answers was not found statistically significant difference between
drinking alcohol and drinking energy drinks (p=0,128).
In the answers of respondents was not found statistically significant interconnection of
drinking energy drinks and smoking.
The side effects of energy drinks were mentioned by almost two thirds of all respondents
(59,8%), but mainly by the older group of respondents (62,3%). In the collected answers were
mentioned following harming effects:
-harming effects connected with high amount of caffeine and sugar(46,9%)
- problems with irregular heart-beat (37%)
- anxiety (20,2%)
- jitters (19,7%)
- strange eyesight (8,2%).
Importantwas the inadequate knowledge on dangerous effects of energy drinks in the group
of newcomers (22,9%), but on the other hand in the older group of respondents (with mentioned
occasional use of energy drinks or not regular use) was visible wider knowledge on side effects of
energy drinks (73,7%).
All respondents had the possibility to choose from 4 options important for them when
choosing the energy drink: brand, taste, price, content. 11.5% respondents did not answer this
question.
The most common response was the taste of energy drinks (34.4%), then price (24.6%), and
in the same amount appeared the brand and content of energy drink(14.8%).
The selection was not affected by gender (p = 0.101), although male sample depicted the
price (46.7%: 17.4%), while female sample depicted the drink´s taste (37%: 26.7%). Younger
respondents mainly choose according to taste (73.3%: 21.7%)while older also emphasized price
(32.6%: 0%). As it is seen the age statistically significantly affects the choice of energy drink (p =
0.003).
Conclusions. The volume of energy drinks consumption has been rising, but the age of
energy drink users decreases. Children starts tasting mainly because of good taste, easy access to
the products, without awareness of harms on young organism(Miyake, Marmosrstein 2015).
Combatting fatigue and sleepiness, increased endurance and fitnesscan be mentioned as
some positive effects of energy drinks, but more important is go deeper and search, mention and
warn on many health hazards associated with the consumption and mainly excessive consumption
of energy drinks and combinations with other substances by youth (Heshmat, 2019). Children and
adolescents should not consume energy drinks containing caffeine as it can cause sleep disruption,
brain growth cessation, but further because of further effects on various parts and organs in human
body (digestive tract, breast or teeth). Health care providers should inform children, teenagers,
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adolescents and their families about the risks bound with excessive consumption of caffeinated
drinks. But they must be supported by regulations and sales restrictions to minimize future health
problems of inhabitants of different age.
Overdoses of energy drinks, consumption of mixers with other substances opens the door to
possible addictions. That is the reason the energy drinks issue requires further studies (Schindler et
al.,2005). Substance combinations for so called better performance was proved within researches in
specific subcultures(Ruckova, Sedalik, 2018). Influence of mixed alcohol and energy drinks, used
as relievers, was also proved by the studies in the sample of addicted young adultspassing their
resocialization programme(Ruckova, 2018).
The pilot study, on the selected sample of young students, mainly newcomers to universities,
tried to analyse the knowledge and scale of energy drinks consumption based on gender and
age,with the interest focused on the experience and feelings after the energy drinks use. As the
results of pilot study showed, the energy drink consumption would be influenced by gender and age
but also by the knowledge of respondents on energy drinks side effects on organism.Limitation of
the pilot study was mainly disproportional and small sample based on age and sex, short period of
search. Mentioned issue requires deeper and broader search and the pilot study can be used as the
base for larger research led by the team of specialists: doctors, health-care professionals, social
workers, psychologists and other specialists.
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ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ МЕДИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ
СТУДЕНТАМИ-МЕДИКАМИ
Хватова О.О., Сегедіна Я.П., Вовк В.Т.
Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради
USE OF MEDICAL ORIENTATION MOBILE APPLICATIONS BY MEDICAL
STUDENTS
Khvatova O. O., Sehedina Y.P., Vovk V.T.
Zhytomyr Medical Institute Zhytomyr Regional Council
Abstract.The article considers the use of mobile applications by medical students, which is a
promising approach to the formation of the three main qualities of a competitive personality:
physical and mental health, professionalism and communication. Established that one of the
promising approaches to the use of digital technologies in everyday life is the use of mobile medical
apps that were a trend and occupied an important niche in the civilized world and to monitor and
store personal health.
Key words: smartphone, digital technologies, mobile medical applications, health.
Актуальність проблеми. В період активного розвитку наукового прогресу
інформаційні технології посідають важливе місце в житті людства, що призвело до виникнення
віртуального інформаційного простору та спровокувало стрімке поширення використання
мобільних додатків у всіх сферах суспільного життя. Мобільні технології у сфері охорони
здоров’я та медичної освіти стали постійно зростаючим трендом в усьому світі. Справа в тому,
що визначальними характеристиками конкурентоздатної особистості ХХІ століття є соматичне
і психічне здоров’я, професіоналізм та комунікативність. Загальним для всіх трьох означених
складових конкурентоздатної особистості є так званий цифровий інтелект [4].Одним з
перспективних підходів до використання цифрових технологій у повсякденному житті є
застосування мобільних медичних додатків для контролю стану власного здоров’я з метою
профілактики захворювань шляхом протидії небажаним відхилення від здоров’язберігаючого
режиму харчування, фізичної активності, праці (навчання) та відпочинку.
Мета дослідження.Проаналізувати використання мобільних медичних додатків
медичного спрямування студентами медичного інституту .
Матеріали та методи. Нами було проведено медико-соціологічне дослідження
(анкетування) 200 респондентів Житомирського медичного інституту Житомирської
обласної ради за допомогою спеціально розробленого опитувальника «Анкета вивчення
використання медичних мобільних додатків». Використано: бібліосемантичний метод,
методи статистичної обробки цифрового матеріалу, системного аналізу та логічного
узагальнення.
Результати та їх обговорення. На сучасному етапі розвитку людства, де світом
керують цифрові технології, дуже непросто віднайти людину, котра не має власного
смартфону. Одні використовують його суто для спілкування, іншим він потрібен для роботи,
а для когось це просто спосіб скоротати час за розвагами. Проте і для тих і для інших він є
незамінною річчю, адже за допомогою смартфону життя людства значно полегшилося. Саме
тому в теперішніх реаліях мобільний телефон – це вже не розкіш, а необхідність[2, 3]. На
сучасному етапі мобільні додатки стали своєрідним трендом і зайняли важливу нішу в
цивілізованому світі. Сучасна людина широко використовує різноманітний спектр мобільних
програм для організації та економії власного часу. Фактично більшість своїх справ вона
може зробити безпосередньо використовуючи додатки і не виходячи з дому (шопінг,
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замовити їжу з доставкою, домовитися про поїздку, ночівлю, тощо). Наявність у фірми,
організації чи закладу власного мобільного додатку свідчить про його серйозність та
солідність.
Адміністрація з контролю за продуктами та медикаментами в США (FDA) визнає
велику кількість наявних та потенційних функцій мобільних додатків, швидкий темп
інновацій в цих додатках, а також потенційні преваги та ризики для громадського здоров’я,
що представлені такими програмами. Проте експерти FDA зазначають, що «додатки з
високим класом ризику, які можуть опосередковано впливати на здоров’я користувача,
повинні бути протестовані та затверджені FDA до того, як потрапити на ринок додатків.
Програми з низьким рівнем ризику, які надають інформацію про здоровий спосіб життя, не
будуть підлягати перевіркам» [6].
Фактично з більш ніж 156 000 додатків для контролю здоров’я, кількість яких
продовжує неухильно зростати, FDA регулює лише близько 200 [6].
Фітнес-додатки, які використовує сучасний український користувач в переважній
кількості є аналогами англомовних додатків, що розробляються здебільшого в США. Тому
знак якості FDA залишається актуальним і для ринку російськомовних та україномовних
медичних фітнес програм.
Що стосується Європейського Союзу, то специфіка регулювання ринку мобільних
медичних додатків в цілому схожа до підходу в США – якщо додаток має переважно
медичне призначення, то він може бути класифікований як медичний виріб і повинен
відповідати певним вимогам та нормативам. Такі додатки проходять процедури оцінки
відповідності зразку та нанесення СЕ маркування. Літери СЕ (Conformite Europeenne)
буквально перекладається як європейська якість [1, 5, 6].
Галузь мобільної охорони здоров’я, що представлена мобільними програмами, має свою
градацію і умовно поділяється на Med та Fit направлення. До Med додатків відносять усі
мобільні програми, суть використання яких полягає у наявності зворотного зв’язку пацієнта із
медичним фахівцем з метою діагностування, профілактики, інформування, корегування
лікувального процесу тощо. Fit направлення характеризує групу мобільних додатків з
мінімальною кількістю зовнішньої взаємодії в процесі використання. Тобто користувач
завантажує програму з магазину додатків (PlayMarket, AppStore, Amazon) і користується усіма її
функціями без будь-якого стороннього впливу. Нами було відібрано п’ять мобільних додатків,
що відносяться до групи Fit за кількома критеріями: кількість завантажень, дата останніх
оновлень, оцінка користувачів тощо. За результатами опитування переважна більшість
анкетованих студентів віддає перевагу мобільним телефонам – смартфонам, 64,0% яких
постійно користується мобільними додатками. Встановлено, що серед студентської молоді
найбільш популярними мобільними додатками є наступні: соціальні мережі (78,0%), музичні
програми (46,0%), розваги (26,0%), освітні додатки (18,0%), у той час як медичні мобільні
додатки використовували лише 14,0% анкетованих.Серед медичних додатків
найпопулярнішими були: фітнес додатки (42,0%), додатки для контролю водного балансу
(20,0%), додатки, що контролюють масу тіла (20,0%), у той час як «Жіночим календарем»
користуються лише 23,0% опитаних осіб жіночої статі. Ще менше жінок (12,0%)
використовували під час вагітності мобільний додаток «Календар вагітності».Переважна
більшість анкетованих користуються безкоштовними додатками, оскільки використання
платних додатків є для них фінансово обтяжливим.
Серед великого розмаїття Інтернет-ресурсів 76% власників мобільних телефонів в
процесі навчання як джерело інформації використовують текстові джерела інформації з
віртуальної інформаційної мережі.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Сучасні тенденції вказують, що
сегмент ринку мобільних програм, який включає в себе мобільні медичні додатки, має
вагомий потенціал для збереження індивідуального здоров’я населення. Використання
мобільних медичних додатків є перспективним підходом до формування в студентів-медиків
основних трьох якостей конкурентоздатної особистості: соматичного і психічного здоров’я,
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професіоналізму і комунікативності. Сьогодні існує велика кількість мобільних медичних
додатків, що вимірюють найрізноманітніші ознаки життєдіяльності людини і дозволяють
користувачам оцінити основні показники їхнього здоров’я та чинники ризику захворювань.
Представлення переліку та переваг використання найкращих мобільних додатків медичного
спрямування на засіданні студентського наукового товариства інституту дозволило
збільшити частку користувачів з 14,0% до 32,0%, які стали віддавати перевагу саме
мобільним медичним додаткам.
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ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ МЕНЕДЖМЕНТУ В ГРОМАДСЬКОМУ ЗДОРОВ’Ї
Шигонська Наталя
Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради
BASICS OF MANAGEMENT IN PUBLIC HEALTH
Shygonska Natalia
Zhytomyr Medical Institute Zhytomyr Regional Council
Abstract. The basics of management in public health are presented in the article. The main
concepts of management and their meaning in the professional knowledge and skills of the
professional of public health is defied. The approaches of organizing the educational process in
medical education institutions to form the necessary management knowledge and skills are
highlighted.
Проблеми реорганізації системи охорони здоров’я з огляду на суспільно-економічні
зміни суспільства потребують перегляду традиційних підходів щодо професійної підготовки
медичний фахівців. Особливого значення в означеному процесу набувають знання та уміння
з менеджменту, які спрямовані на ефективну організацію управлінського процесу, особливо
у сфері громадського здоров’я.
Сучасний фахівець з громадського здоров’я повинен вміти не тільки організовувати
управлінський процес але й бути лідером.
Загальні засади менеджменту в громадському здоров’ї включають знання фахівцем
базових концептів управління, методології та принципів, загальних характеристик
організацій; типів процесу управління; елементів управлінського циклу; методики організації
службових нарад; суть, переваги та недоліки найпоширеніших структур управління; напрями
поділу організації управлінської праці.
Також, серед базових концептів, що дозволяють організовувати роботу структур та
служб у громадському здоров’ї виділяємо: типи структур управління;організація службових
нарад.
Сучасний медичний фахівець повинен знати, класифікацію управлінської
інформації;види комунікаційних мереж;складати службові документи;розрізняти основні
функції управління;знати етапи процесу контролю; нормативні акти, якими визначається
ліцензування в системі охорони здоров’я;порядок державної акредитації закладу охорони
здоров’я.
Отже, структуровані та системні знання з основ менеджменту у фахівця з громадського
здоров’я дозволяють організувати та здійснити управлінський процес на високому рівні,
спланувати конкретні цілі та виокремити ефективні шляхи їх досягнення.
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Abstract. The full life of Ukrainian citizens has been paralysing with the implementation
of quarantine measures due to the COVID-19 pandemic period since March 2020. In this situation
should be changed, the methods, ways and forms of learning, the interaction of participants in the
educational process, the content of educational cycles and the role of higher education players students.
Ukrainian institutions of higher medical education and the staff of Ivan
Horbachevsky Ternopil National Medical University of the Ministry of Health of Ukraine (TNMU),
in particular, were faced with the challenge of an urgent transformation of full-time to distance
learning. That included organization of open and transparent passing of semester exams and final
certification by our students. This article presents the experience of performing the final
certification by students of the Educational and Scientific Institute of Nursing of TNMU.
Key words: nursing, education, pandemic, final certification, instruments of online learning,
electronic informational education environment.
Актуальність проблеми Період карантинних заходів, запроваджених в Україні з
березня 2020 року у зв’язку із поширенням COVID-19, паралізував повноцінне життя країни.
У такій ситуації вимушено повинні змінитися методи та форми навчання, стандартна
взаємодія учасників освітнього процесу, зміст навчальних циклів і роль суб’єктів вищої
освіти – студентів [1].
Перед закладами вищої медичної освіти і перед колективом Тернопільського
національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони
здоров’я України (ТНМУ), зокрема, постало питання про термінову зміну умов навчання з
очного на дистанційний формат, особливо відкритого і прозорого процесу складання
студентами семестрових іспитів та атестації випускників. В даній статті наведений досвід
організації проведення атестації випускників для студентів навчально-наукового інституту
медсестринства ТНМУ.
Мета дослідження. Створити відповідне електронне освітньо-інформаційне
середовище як сукупність засобів дистанційного навчання студентів спеціальності
«Медсестринство» з урахуванням положень дистанційної медіапедагогіки для проведення
об’єктивної атестації випускників цієї спеціальності .
Матеріали та методи. Для вирішення поставленої мети використовувалися
теоретичні (ретроспективно-порівняльний, логічний аналіз філософської, медичної,
психолого-педагогічної, методичної літератури, офіційної та нормативно-правової
документації), та емпіричні взаємодоповнювальні методи дослідження.
Результати та їх обговорення. Для об’єктивного проведення атестації випускників в
умовах карантину, спричиненого COVID-19, керівництвом ТНМУ було прийнято рішення
провести його дистанційно [2]. Дистанційне навчання (ДН) як самостійна система й одна з
форм навчання зумовлює розгляд можливих варіантів його організації, а також специфіки
для визначення цілей та умов застосування. В сучасних ЗВО організація ДН здійснюється
різними засобами (Authoring Packages, Content Management Systems, Learning Management
Systems, Learning Content Management Systems) на спеціальних програмних продуктах –
платформах, які є інноваційним типом нової інституційної форми навчання.
Найперспективнішими та найзручнішими рішеннями на сучасному етапі є Lotus Learning
Space (LLS), Lotus Workplace Collaborative Learning (LWCL), WebTutor, Blackboard Learning
System, Прометей, Microsoft Learning Gateway, Claroline, Dokeos, MOODLЕ [4].
Для впровадження можливостей використання ДН у координатах сучасної вищої
медсестринської освіти викладачами ТНМУ створене електронне освітньо-інформаційне
середовище (ЕІОС) з використанням технологій дистанційного навчання, основними
компонентами кого є:
1) структура дистанційного курсу, яка забезпечує можливість залучення студентів до
самостійної пізнавальної діяльності;
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2) засоби доставки навчальних курсів, серед яких Internet, електронна пошта,
телеконференції, електронні дошки, супутникові освітні системи, інтерактивне телебачення,
радіо тощо;
3) засоби і способи взаємодії між студентами та викладачами-тьюторами. В якості
засобів взаємодії використовуються синхронні навчальні системи (on-line) та асинхронні
(off-line) або змішані системи;
4) методи оцінки знань;
5) підготовка викладачів-тьюторів.
У дистанційному навчанні інформаційні, телекомунікаційні та інноваційні педагогічні
технології, які є основою ЕІОС, уможливлюють створення віртуальних аналогів умов очного
навчання шляхом постійного спілкування всіх учасників навчального процесу та сприяють
формуванню всіх компонентів готовності студентів до професійної метадіяльності [3].
Наступним кроком викладацького складу ТНМУ був вибір оптимального відеосервісу
для здійснення колективних дзвінків і відеоконференцій. Першим був апробований Zoom.
Але через ряд недоліків (економічний аспект, несправності в роботі, недостатня безпека в
роботі) були розглянуті і випробувані найдоступніші і популярні альтернативні платформи:
WhatsApp, Wire, Google Meet, Skype Meet, Cisco Webex [4]. В результаті, для проведення
атестації випускників була вибрана платформа GoogleMeet, оскілки всі викладачі і студенти
мають зареєстровані облікові записи та використовують університетську електронну пошту
від корпорації Google.
Атестація випускників освітнього ступеня «бакалавр» включала стандартизований
тестовий іспит «Крок Б» та практично-орієнтований іспит (згідно екзаменаційних білетів).
Стандартизований тестовий іспит проводився у вигляді ліцензійного інтегрованого
екзамену «Крок Б. Сестринська справа», який був організований Центром тестування
професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» та
«Фармація» при МОЗ України. Другою частиною атестації випускників був практичноорієнтований іспит з дисциплін: клінічне медсестринство у внутрішній медицині, клінічне
медсестринство в хірургії та клінічне медсестринство в педіатрії.
Для проведення практичної частини іспиту в онлайн-режимі викладачі випускових
кафедр сформували екзаменаційні білети з запитаннями у вигляді ситуаційних задач та
практичних навичок, які були попередньо затверджені на ЦМК університету. Розподіл
білетів здійснювався рандомно електронним методом в системі MOODLЕ в режимі
реального часу безпосередньо перед складанням студентом екзамену.Складання практичноорієнтованого іспиту проходило в онлайн режимі з використанням програми GoogleMeet у
формі відеоконференції, учасниками якої були голова і члени екзаменаційної комісії,
екзаменатори та екзаменований (випускник). Заздалегідь студентам була розіслана
інструкція з покроковим роз’ясненням алгоритму проведення іспиту, підготовлена
працівниками центру дистанційного навчання. Ними ж була розроблена система, яка
забезпечила здійснення автоматичного розподілу студентів між екзаменаторами,
автоматичне створення черги студентів, створення розкладу з автоматичним створенням
лінків студенту на його електронній пошті за 10 хвилин до відео-іспиту.
Об’єктивність іспиту була забезпечена за рахунок наступних можливостей створеної
електронної системи:
1. Ідентифікація студента (робилось фото з посвідчуючим особу документом).
2. Автоматизоване обчислення підсумкової оцінки
3. Оцінювання відповіді студента за допомогою check-листків.
4. Автоматизована генерація облікової документації (екзаменаційні протоколи,
проведення ранжування студентів, створення підсумкових протоколів).
Всі ці заходи дали можливість ТНМУ успішно провести атестацію випускників
бакалаврського ступеня спеціальності «Медсестринство» в умовах карантину.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Зміна умов навчання в період
карантинних заходів стимулювала викладацький склад ТНМУ докорінно змінити свої звичні
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практики та оволодіти новими інноваційними інструментамив освітньому процесі. Це
дозволило побачити нові можливості та підходи у дистанційному навчанні, сучасні тактики
відпрацювання практичних навичок студентами-медиками, окреслити нові перспективи
покращення якості освіти, зокрема:
- використання онлайн-платформ для читання лекцій у реальному часі та
відтворення семінарів;
- створення попередньо записаних відеозанять, відеолекцій та поміщення їх на
онлайн-платформи, для доступу студентів у зручний для них час та спосіб.
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