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УДК 378.094:61(091)(477.42-25)ЖМІ«1875-2020» 

 

1875 – 2020 РОКИ  
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1875-2020 YEAS 

ZHYTOMYR MEDICAL INSTITUTE CELEBRATES 

145 ANNIVERSARY OF FOUNDATION 

 

Shatylo V. Y. 

MHEI «Zhytomyr Medical Institute» Zhytomyr Regional Council 

 

Abstract. In 2020 Zhytomyr Medical Institute celebrates its 145th anniversary. The article 

highlights the main milestones of the school formation and development in chronological sequence, 

analyzes the path from the paramedic school, founded in 1875, to the one of leading medical 

institutions of higher education in the country, which provides a multistage education of medical 

professionals according to the European standards. The author draws attention to the recent 

achievements of the educational institution in educational, scientific-publishing, international 

activities. Combining the experience of many generations - veterans of work, experienced teachers, 

scientists, progressive students – the institute is confidently moving ahead. 

Key words: history of educational institution, training of medical specialists, primary activities, 

achievements, quality standards of the professional medical education. 

 

Віхи становлення та розвитку 

У кожного навчального закладу – свій 

неповторний шлях розвитку та власна творча 

борозна на ниві національної системи освіти і 

науки. У 2020 році КВНЗ «Житомирський 

медичний інститут» Житомирської обласної 

ради відзначає своє 145-річчя.  

В історії вселюдського розвитку це 

всього лише сто сорок п’ять миттєвостей. В 

історії становлення й утвердження нашого 

навчального закладу – сто сорок п’ять років 

напруженої праці, інтелектуальних борінь 

колективу за право існувати під благодатним 

освітянським сонцем. 

І ми вибороли це право, і утвердилися, 

і гідно його відстоюємо. 

Сьогодні навчальний заклад – це 

престижний, сучасний освітній, науковий, 

інноваційний, культурний центр 

Житомирщини, України, що здійснює 

підготовку кваліфікованих фахівців для 

галузі охорони здоров’я відповідно до 

європейських стандартів, національно 

свідомих громадян держави, інтелектуально 

й духовно гармонійних особистостей. Тисячі 

студентів – випускників інституту – з 

ґрунтовними теоретичними знаннями, 

практичними навичками, морально-етичними 

цінностями, переданими від мудрих 

наставників, щороку сміливо й упевнено 

відкривають для себе нові обрії професійної 

діяльності. 

Сьогодні тисячі... А колись їх було 

лише кілька десятків.  

Інститут бере свій початок від 

Волинської фельдшерської школи, яка 

почала функціонувати як навчальний заклад з 

1875 року [1]. 

Відомостей про те, скільки вихованців 

уперше ввійшли до приміщення школи, ми не 

маємо. Але відомо, що через три роки, тобто 

в 1878 році, першими випускниками школи 

стали 15 фельдшерів. Усі питання, пов'язані з 

життям школи, її вихованцями, вирішувались 
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на засіданнях педагогічної ради. Багато уваги 

приділялось успішності вихованців, до 

кожного вироблявся індивідуальний підхід. 

1906 рік – Волинським губернським 

комітетом було вирішено перетворити 

Волинську земську школу для фельдшерів 

(офіційна назва школи з 1904 року) в школу 

для фельдшерів і фельдшериць-акушерок. 

Був вироблений і затверджений статут 

закладу. З 1 вересня 1906 року при школі 

відкрито набір на курси для фельдшериць-

акушерок. 

У роки Першої світової війни 

навчальний процес у школі не переривався і в 

приміщенні Житомирської земської 

фельдшерської школи (1914) були відкриті 

курси для сестер милосердя. 

1920 рік – колегія Наркомздорову 

затвердила «Положение о школе лекарских 

помощников». Метою школи лікпомів була 

підготовка до практичної діяльності 

персоналу для обслуговування населення у 

якості помічників лікарів. 

1926 рік – ставиться питання про 

заміну якості професійної освіти взагалі і 

медичної зокрема. Створюються так звані 

профшколи, тож з 29 квітня 1926 р. на базі 

навчального закладу відкриваються 

акушерська профшкола і профшкола 

помічників лікарів. 

1930 рік – медпрофшколу 

перейменовано на медичний технікум. Але 

зміна назви, звичайно, припускала зміну всієї 

«конструкції» навчального закладу. 

Насамперед, було здійснено перехід на 

семестрову систему навчання: скасовані 

практичні триместри, скоротилися терміни 

навчання. Низку предметів було додано до 

програми, інші – скасовано. Це призвело до 

необхідності серйозної роботи над 

узгодженням планів і програм, особливо на 

старших курсах. Спочатку було відкрито три 

відділення: помічників лікарів, спеціалістів з 

охорони материнства і дитинства 

(охматдиту), акушерське.  

1935 рік – відповідно до директиви 

Наркомздорову була проведена реорганізація 

медичних навчальних закладів. 

Житомирський медичний технікум був 

реорганізований в Житомирську 

фельдшерсько- акушерську школу. 

1954 рік – Житомирська 

фельдшерсько-акушерська школа 

перейменована на Житомирське медичне 

училище. 

1991 рік – Житомирське  медичне 

училище стає базовим для всіх галузевих 

навчальних закладів області та здійснює їх 

організаційно-методичне забезпечення. 

1998 рік – розпочато підготовку 

медсестер з вищою базовою освітою за 

спеціальністю «Медсестра-бакалавр». 

Третє тисячоліття Житомирське 

базове медичне училище зустріло вже в новій 

якості – як Житомирський базовий медичний 

коледж. 

2003 рік – на базі закладу 

відкривається кафедра «Загальна практика  - 

сімейна медицина» факультету 

післядипломної освіти Вінницького 

національного медичного університету ім. 

М.І. Пирогова. 

На кафедрі підготовлено 650 лікарів 

загальної практики сімейної медицини, 

близько 500 лікарів підвищили свою 

кваліфікацію. 

2004 рік – Асамблея ділових кіл 

України визнала навчальний заклад 

лауреатом загальнонаціонального конкурсу 

"Вища проба" із врученням Знаку якості за 

впровадження сучасних методик освіти та 

високу професійну підготовку молодших 

медичних спеціалістів. 

2006 рік – важливою подією в історії 

закладу стало перетворення медичного 

коледжу в Комунальний вищий навчальний 

заклад «Житомирський інститут 

медсестринства» Житомирської обласної 

ради. Започатковано якісно новий етап 

розвитку навчального закладу: вдосконалена 

організаційна структура, здійснено перехід 

на потокову форму занять, впроваджується 

кредитно-модульне навчання, стимулюється 

наукова робота викладачів та розвиток 

творчих уподобань студентів, оновлюється 

матеріально-технічна база. Відповідно до 

статутних повноважень обрано Вчену раду 

інституту, до складу якої ввійшли 6 докторів 

медичних наук, викладачі з науковими 

ступенями, провідні організатори охорони 

здоров'я області.  
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2008 рік – згідно з Програмою 

реформування медсестринства в Україні на 

2005-2010 рр. вперше в Україні МОН 

України відкрило ліцензію для інституту на 

підготовку магістрів за спеціальністю 

«Сестринська справа». Створена випускова 

кафедра «Сестринська справа» на чолі з 

д. мед. наук, професором Набухотним Т. К. 

У 2010 році відбувся перший в Україні 

випуск медичних сестер з освітнім рівнем 

магістра, що започаткувало новий етап 

розвитку медсестринства України. 

2011 рік – за вагомий внесок у 

розвиток іміджу охорони здоров’я України 

заклад нагороджено грамотою Комітету 

Верховної Ради України з питань охорони 

здоров’я та пам’ятною медаллю «За охорону 

здоров’я нації». 

2013 рік – за результатами 

Національної системи рейтингового 

оцінювання діяльності вищих медичних 

навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації 

в галузі охорони здоров’я, проведеного МОН 

України, КВНЗ «Житомирський інститут 

медсестринства» посів ІІІ місце в «ТОП-10» 

серед кращих медичних університетів 

України. 

2015 рік – заклад отримав ліцензію 

МОН України, якою надано право на 

підготовку фахівців зі спеціальності 224 

«Технології медичної діагностики та 

лікування» освітнього ступеня «бакалавр». З 

метою підготовки лаборантів медицини 

відкрито випускову кафедру «Лабораторна 

діагностика», яку очолила д. пед. наук, 

професор Заблоцька О. С. 

2017 рік – з метою розвитку медичної 

освіти і науки на Поліссі, проведення 

ступеневої підготовки фахівців з наданням 

повної вищої освіти, відкриття нових 

спеціальностей, рішенням тринадцятої сесії 

обласної ради VІІ скликання від 02.11.17 № 

824, за погодженням з МОЗ України, КВНЗ 

«Житомирський інститут медсестринства» 

Житомирської обласної ради реорганізовано 

в КВНЗ «Житомирський медичний інститут» 

Житомирської обласної ради. 

Відповідно до концепції розвитку в 

інституті запроваджено підготовку фахівців 

зі спеціальностей: 229 «Громадське здоров’я» 

освітнього ступіня «магістр», 227 «Фізична 

терапія, ерготерапія» освітнього ступіня 

«бакалавр». Розширено перелік 

спеціальностей і спеціалізацій фахівців галузі 

знань «Охорона здоров’я». Згідно з новими 

освітніми програмами в 2019 році інститут 

розпочав підготовку фахівців освітнього 

ступеня «бакалавр»: екстрена медицина – 

кваліфікація парамедик; медична сестра-

адміністратор (медичний адміністратор); 

сестра медична загальної практики - сімейної 

медицини – помічник сімейного лікаря; 

сестра медична спеціалізованих служб ЗОЗ; 

акушерка освітнього ступеня «бакалавр». 

За 145-річну історію навчальний 

заклад дав путівку в життя більше 35 тисячам 

своїх вихованців. Наступність поколінь, 

сплав досвіду і молодості зростили в стінах 

навчального закладу багато чудових людей. 

Для багатьох з них диплом медичного 

працівника став лише стартом для 

подальшого стрімкого кар’єрного зростання, 

для багатьох – відкрив шлях до професійної, 

наукової та творчої діяльності. 

Гордістю інституту є випускники, які 

досягли суспільного визнання та найвищих 

рівнів у професійній діяльності, відомі 

своїми науковими здобутками як в Україні, 

так і за її межами: директор Київського 

інституту педіатрії, акушерства і гінекології 

професор А. Т. Пап, директор Київського 

науково-дослідного інституту гігієни 

харчування професор А. С. Майструк, 

науковці, педагоги, відомі лікарі 

А. М. Мельник, А. М. Гайструк, 

М. І. Катишев, Б. Ф. Мазорчук, С. К. Псюк, 

Г. С. Протасевич, Ю. В. Опанасюк, 

О. В. Гельман, В. П. Євтушенко, М. Б. Бех, 

І. В. Бількевич та інші. 

Заслуговують на повагу ті, хто 

очолював навчальний заклад в різні часи 

його становлення та розвитку – люди великої 

життєвої енергії, ініціативні, відповідальні, 

справжні генератори ідей, прекрасні 

господарники, які робили усе можливе, аби 

навчальний заклад перетворився на 

потужний центр медичної освіти Поліського 

регіону та держави: Лаврентьєв О. М., 

Лазицький М. Ф., Іванов Н. М., 

Романчук П. С., Словак І. Б., Жога Н. Н., 

Купрійчук М. В.  
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З 2002 року й до сьогодні навчальний 

заклад очолює заслужений лікар України, 

доктор медичних наук, професор 

Шатило В. Й. 

Інститут сьогодні 

На сучасному етапі, визначивши 

своїми орієнтирами входження до 

освітянського та наукового простору Європи, 

модернізацію освітньої діяльності згідно з 

європейськими вимогами, 

КВНЗ «Житомирський медичний інститут» 

Житомирської обласної ради посідає 

провідне місце серед закладів вищої освіти 

медичного спрямування Житомирського 

регіону та держави.  

Згідно з ліцензією навчальний заклад 

проводить підготовку медичних фахівців для 

потреб практичної охорони здоров'я області 

та держави з 5 спеціальностей і 14 

спеціалізацій, в тому числі 9 спеціальностей і 

спеціалізацій освітніх ступенів бакалавра і 

магістра з ліцензованим обсягом 950 осіб. 

У рамках підготовки до сертифікації 

системи менеджерської якості ISO 9001:2015 

оновлено стратегію розвитку навчального 

закладу, визначено цілі, здійснено ризик-

менеджмент діяльності інституту.  

Освітня стратегія, над якою працюють 

науково-педагогічні співробітники інституту: 

«Забезпечення якості надання освітніх 

послуг. Впровадження системи менеджменту 

освіти відповідно до міжнародних стандартів 

ISO 9001:2015;  підготовка майбутніх 

висококваліфікованих медичних фахівців на 

засадах компетентнісного підходу, сприяння 

їх самореалізації в соціокультурному 

просторі, адаптування до нових умов і 

напрямів діяльності, забезпечення 

професійної мобільності». 

Уся освітня система інституту 

безперервно модернізується з урахуванням 

принципів гуманізації, демократизації, 

науковості, безперервності освіти, 

практичності, адаптивності. Освітній процес 

в інституті спрямований на впровадження 

новітніх педагогічних технологій, активних 

форм і методів навчання, розвиток 

педагогічних інновацій, підготовку всебічно 

розвиненої особистості медичного 

спеціаліста [6].  

На наш погляд, факторами успіху, що 

визначають життєздатність і розвиток будь-

якого професійного навчального закладу, є 

воля педагогічного колективу і психологічна 

підтримка учасників освітнього процесу. 

Головним фактором виступає педагог, тому в 

освітньому процесі створюються умови для 

розвитку його професіоналізму, активної 

позиції і творчого стилю діяльності. 

З кожним роком в освітньому процесі 

інституту збільшується кількість науково-

педагогічних працівників. За останні роки їх 

число складає 36 викладачів, в тому числі – 7 

докторів наук, 84 викладачі мають вищу 

категорію, з них 56 – викладачі-методисти.  

Кожен викладач, незалежно від віку, 

категорії чи ступеня – неординарна 

особистість із своїм інтелектуальним 

потенціалом, педагогічними і професійними 

здібностями, з почуттям обов’язку і 

відданості справі.  

Ефективно працюють і об’єднують 

творчих викладачів кафедри: «Природничих 

та соціально-гуманітарних дисциплін», 

«Сестринська справа», «Лабораторна 

діагностика», «Громадське здоров’я», що 

забезпечують підготовку майбутніх 

бакалаврів та магістрів, а також 13 циклових 

комісій коледжу, що є структурним 

підрозділом інституту.  

Навчально-методичним відділом 

інституту щороку розробляються внутрішні 

нормативні документи (Положення) щодо 

функціонування освітнього процесу, 

розвитку системи забезпечення якості 

освітньої діяльності навчального закладу. 

Удосконалюються вибіркові складові 

навчальних планів з метою поліваріативного 

навчання для підвищення якості знань, 

зміцнення наукової основи освіти, отримання 

необхідних компетенцій, що найбільшою 

мірою відповідають запитам студентів, 

роботодавців і суспільства. Здійснюється 

моніторинг та періодичний перегляд освітніх 

програм, забезпечується створення умов для 

розвитку індустрії сучасних засобів навчання 

(методичних, електронних, технічних, 

інформаційно-комунікаційних тощо). На часі 

розвиток інформатизації через 

запровадження «Хмарних технологій», 

організація системи онлайн-освіти та 
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дистанційного навчання для самостійної 

роботи студентів і післядипломного 

вдосконалення. 

В освітньому процесі активно 

використовуються об’єкти інтелектуальної 

власності, створені науково-педагогічними 

працівниками: робочі зошити, навчальні 

посібники, методичні розробки, електронні 

підручники, збірники тестів для поточного та 

підсумкового модульного контролю та інше.  

В інституті створено Центр 

експертизи та моніторингу якості освітньої 

діяльності, пріоритетними завданнями якого 

є: розробка нормативно-методичного 

забезпечення системи контролю якості 

освіти; експертиза та моніторинг визначення 

показників та чинників забезпечення якості 

освіти; розробка експертних схем аналізу 

навчальних планів, освітніх програм і 

характеристик на предмет їх відповідності 

державним стандартам та ін.  

Запроваджено використання 

інформаційно-комунікативних технологій як 

складової внутрішньої системи забезпечення 

якості освітньої діяльності: система Інтранет, 

програма Деканат (ПС “Кафедра”), програма 

Деканат (ПС “Навчальний процес”), ПС – 

“Навчальний план”, ПС – “Розклад”, ПС-

”Студент”, ПС – “Колоквіум”, електронний 

журнал успішності, електронний 

індивідуальний план, медична інформаційна 

система “Доктор Елекс”, Google форми для 

проведення он-лайн досліджень, опитувань, 

скрайбінг-презентації. Функціонують 

офіційний і студентський сайти навчального 

закладу.  

В інституті функціонують школа 

педагогічної майстерності «Педагогічний 

пошук», школи викладача-початківця, 

куратора- початківця, соціально-

педагогічний центр. 

Структурним підрозділом інституту є 

відділення післядипломної освіти молодших 

медичних спеціалістів (завідувач – магістр за 

спеціальністю «Сестринська справа», 

к. пед. наук Шарлович З. П.), діяльність якого 

здійснюється відповідно до затвердженого 

календарного плану організації освітнього 

процесу в межах ліцензійного обсягу, який 

складає 3000 слухачів із числа спеціалістів 

медсестринства та 500 осіб із числа 

викладачів вищих медичних навчальних 

закладів України на рік. 

Відділення співпрацює з 

Координаційною радою з питань 

безперервної післядипломної освіти 

практикуючих медсестер та Асоціацією 

медсестер Житомирської області. Слухачі 

беруть участь в організації та проведенні 

науково-практичних конференцій, 

долучаються до інформаційно-

просвітницьких заходів, майстер-класів, 

семінарів. 

Відбувається партнерство інституту з 

закладами вищої освіти області. Навчальний 

заклад є базовим для закладів вищої 

медичної (фармацевтичної) освіти регіону. 

На його базі проводяться засідання 

наукових, методичних семінарів, круглих 

столів, на яких обговорюються важливі 

питання методики навчання та виховання 

майбутніх фахівців-медиків за участю 

педагогів медичних і фармацевтичного 

коледжів регіону. 

За останні роки Житомирський 

медичний інститут став справжнім 

консультативним центром з питань 

реформування вищої медичної, 

медсестринської освіти в державі, на базі 

якого проходять круглі столи, наради 

керівників закладів вищої освіти, присвячені 

актуальним питанням розвитку медичної 

освіти. Співробітники інституту: к. б. наук 

Гордійчук С. В. – голова підкомісії науково-

методичної комісії з охорони здоров’я та 

соціального забезпечення МОН України за 

спеціальністю 223 «Медсестринство»; 

д. пед. наук Заблоцька О. С. є членом 

підкомісії науково-методичної комісії з 

охорони здоров’я та соціального 

забезпечення МОН України за спеціальністю 

224 «Технології медичної діагностики та 

лікування»; к .мед. наук Косенко В. М., є 

членом підкомісії науково-методичної комісії 

з охорони здоров’я та соціального 

забезпечення МОН України за спеціальністю 

221 «Стоматологія». Доктор медичних наук, 

професор Заболотнов В. О. входить до 

експертної ради у галузі 22 «Охорона 

здоров’я» Національної агенції забезпечення 

якості вищої освіти МОН України. Провідні 

науково-педагогічні працівники кафедр 
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інституту входять до робочих груп МОЗ 

України з розробки державних стандартів 

нового покоління галузі знань 22 «Охорони 

здоров’я» освітніх рівнів бакалавр, магістр, є 

авторами освітньо-професійних, освітньо-

наукових програм, зорієнтованих на 

компетентнісний підхід, узгоджених із новою 

структурою освітніх (освітньо-наукових 

рівнів) вищої освіти та з Національною 

рамкою кваліфікації. Представники інституту 

увійшли до складу робочої групи МОЗ 

України з рецензування освітньо-

професійних програм і планів профільної 

середньої освіти підготовки молодшого 

спеціаліста на основі базової загальної 

середньої освіти.  

Свідченням належної якості 

підготовки фахівців у навчальному закладі є 

результати здачі ліцензійних іспитів Крок-

М., Крок-Б, які перевищують національні 

показники, участь студентів в численних 

наукових форумах в Україні і за кордоном, 

досягнення в спорті, мистецтві, суспільному 

житті держави. 

Одним із пріоритетних напрямів 

діяльності КВНЗ «Житомирський медичний 

інститут» Житомирської обласної ради є 

науково-видавнича діяльність. 

За результатами науково-дослідних 

робіт в інституті щорічно видається більше 

200 одиниць науково-методичної продукції: 

монографій, статей у наукових фахових 

виданнях, методичних рекомендацій, 

підручників, методичних вказівок, 

нововведень, патентів. Науковці інституту – 

постійні учасники наукових форумів 

міжнародного, державного та регіонального 

рівнів [5].  

За останні десять років науково-

педагогічними працівниками інституту і 

студентським науковим товариством 

створено понад 3 тисяч об'єктів 

інтелектуальної власності: 2648 публікацій у 

фахових збірниках і виданнях; 58 монографій  

і розділів монографій; 84 підручники  та 

посібники; 224 методичні рекомендації, 

патенти, нововведення.  

Інститут отримав сертифікат про 

присвоєння Міжнародного стандартного 

серійного номеру для наукових видань світу 

Міжнародного єдиного всесвітнього центру 

ISSN (Париж 75003, Франція), який 

підтверджує, що український науково-

практичний журнал «Магістр 

медсестринства», засновником якого є 

навчальний заклад, увійшов до міжнародної 

бази видавців з отриманням міжнародного 

коду ISSN 2618-1592. 

Щорічно науково-педагогічні 

працівники та студенти інституту апробують 

свої дослідження на з'їздах, конгресах, 

симпозіумах, науково-практичних 

конференціях та інших наукових форумах 

всіх рівнів в Україні та за кордоном [7]. 

На базі інституту проводяться 

міжнародні, всеукраїнські, регіональні 

науково-практичні конференції, присвячені 

актуальним питанням розвитку медичної, 

медсестринської освіти держави. 

У відповідності до затвердженого 

Міністром охорони здоров'я України і 

Президентом НАМН України «Реєстром 

з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-

практичних конференцій і пленумів» 

інститут щороку проводить науково-

практичні конференції  з міжнародною 

участю з питань розвитку медсестринства. 

Починаючи з 2010 року проведено 9 

конференцій за участі науковців із Польщі, 

Словаччини, Японії, Литви та Чехії.  

На базі навчального закладу 

проведено 11 науково-практичних 

конференцій з актуальних питань розвитку 

сімейної медицини, 2 з'їзди соціал-гігієністів 

та організаторів охорони здоров'я України.  

За період з 2007 по 2019 рр. 

співробітниками інституту було захищено 32 

науково-дослідні роботи, із них 6 дисертацій 

на здобуття наукового ступеня доктора 

медичних наук та 26 кандидатських 

дисертацій за різними науковими напрямами 

(медицина, педагогіка, біологія, філологія). 

Досягнуто рівня, коли щорічно подається до 

захисту 3-4 дисертацій на рік.  

Вагомий внесок у розвиток 

медсестринської науки зроблено студентами 

магістратури спеціальності 

«Медсестринство» [2]. 

У період 2010-2019 рр. студентами 

захищено 165 магістерських робіт та 

створено близько тисячі об'єктів  

інтелектуальної власності. 
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В інституті досягнуто високого рівня 

підготовки магістрів, коли кожний з них 

впродовж 2-х років навчання має 6-8 

друкованих праць та 4-5 доповідей на 

міжнародних, всеукраїнських та 

регіональних з'їздах. Кожен четвертий 

молодий науковець із числа магістрів є 

дипломантом конкурсів на найкращу наукову 

доповідь на міжнародних конгресах молодих 

вчених та студентів [4]. 

Результати наукових досліджень 

магістрів 126 разів презентувалися на 

Міжнародних конгресах студентів та 

молодих вчених, 41 з них стали 

дипломантами та отримали відзнаки за кращі 

наукові дослідження [3]. 

Випускники магістратури 

спеціальності «Медсестринство» Шарлович 

З. П., Ліщук І. І., Тевс С. С., Кравчук Л. С., 

Остапчук А. О., Матердей О. Я., 

Ніколаєва І. М. та інші досягли вагомих 

здобутків у подальшій педагогічній, науковій 

і практичній діяльності. 

Навчальний заклад велику увагу 

приділяє дотриманню норм та принципів 

академічної доброчесності у своїй діяльності, 

чому сприяє затверджене положення «Про 

систему запобігання та виявлення 

академічного плагіату в наукових та 

навчальних працях працівників та студентів 

КВНЗ «Житомирський медичний інститут» 

ЖОР та співпраця з авторизованими 

надавачами послуг щодо перевірки та 

виявлення академічного плагіату в 

навчальних, наукових та навчально-наукових 

працях співробітників та студентів 

інституту» [9]. 

Одним з актуальних напрямків 

ефективного розвитку інституту є 

міжнародне співробітництво з метою 

формування позитивного міжнародного 

іміджу, підтримки та розвитку відносин в 

освітньо-наукових, соціальних, культурних 

сферах. Контакти з вищими навчальними 

закладами інших країн дозволяють значно 

підвищити кваліфікацію співробітників 

шляхом проведення спільних наукових 

досліджень, організації стажувань 

викладачів, покращити або розробити нові 

програми, організувати обмін викладачами та 

студентами. Для забезпечення цих завдань 

запроваджена співпраця з університетами 

США та європейських країн, ТОВ «Освітньо-

культурні обміни», Київським молодіжним 

центром праці, з американською компанією 

«Professional Resources International» за 

програмами Work & Study, Work & Travel, а 

також здійснюється розвиток прямих 

контактів з провідними університетами, 

благодійними організаціями та клініками 

США, Канади, Італії, Польщі, Німеччини, 

Словаччини, Чехії, Хорватії, Латвії, Грузії. 

Інститут прийнято до Наукової ради 

міжнародного наукового симпозіуму 

«Жешувські читання з медсестринства» 

(Польща). Відбувається плідна співпраця з 

закордонними партнерами – Інститутом 

медсестринства Жешувського університету 

(Польща), Вищою школою медичною 

(м. Легніца, Польща), Вищою школою 

агробізнесу, факультет медсестринства 

(м. Ломже, Польща), Вищим державним 

навчальним техніко-економічним закладом 

Захист магістерських робіт  

(червень 2019р.) 

 

Дипломанти міжнародного медичного 

конгресу студентів і молодих вчених 

(Тернопіль, травень, 2019 р.) 
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ім. О. Броніслава Маркевича (м. Ярослав, 

Польща) та ін.  

Підписання угод про співпрацю з 

іноземними партнерами надало можливість 

співробітникам інституту проводити спільні 

наукові дослідження та друкувати наукові 

праці, які входять до міжнародних 

наукометричних баз даних Web of Scienece, 

Scopus, Index Copernicus, PИНЦ, проходити 

стажування викладачам, брати участь у 

міжнародних проектах, виступати з 

доповідями на міжнародних форумах за 

кордоном. Ректор інституту, професор 

В. Й. Шатило входить до складу редакційних 

колегій рецензованих видань «Медичний 

огляд» Жешувського університету (Польща), 

«Медсестринство спеціалістичне» (Польща), 

«Медсестринство та акушерство» 

(Словаччина) та організаційних комітетів 

конференцій. Запроваджено читання лекцій і 

проведення майстер-класів іноземними 

фахівцями. Відбувається системна робота на 

міжнародному ринку освітніх послуг, пошук 

партнерів для виконання досліджень та 

розробки наукових проектів, залучення 

іноземних студентів до навчання, 

запровадження програми «Подвійний 

диплом» з декількома іноземними закладами-

партнерами. На часі введення критерію 

володіння англійською мовою (рівень В) як 

обов’язковою для науково-педагогічних 

працівників інституту, забезпечення доступу 

співробітників і студентів до публікацій в 

міжнародних рейтингових журналах, 

підвищення кількості визнаних за кордоном 

наукових досліджень з відповідним 

цитуванням. 

Студенти і науковці інституту є 

учасниками міжнародної програми Erasmus+. 

Навчальний заклад – учасник 

міжнародних проектів з різних напрямів 

охорони здоров’я і розвитку освіти: програма 

«Тасіс» під егідою ВООЗ, реформування 

охорони здоров’я під патронатом Євросоюзу, 

міжнародного проекту MATRA, проекту 

«Юнісеф» під егідою ВООЗ.  

У 2019 році заклад отримав грант 

україно-швейцарського проекту «Розвиток 

медичної освіти в Україні», загальний обсяг 

фінансування на загальну суму 5 млн. 

швейцарських франків від Швейцарської 

агенції з розвитку та співробітництва (Swiss 

Agency for Development and Cooperation - 

SDC). 

 

 
 

 

 

 

Головним завданням системи 

виховання майбутніх медиків є підготовка 

студентів до самостійної, активної та творчої 

діяльності, стимулювання їх внутрішніх 

зусиль до саморозвитку й самореалізації, 

широке залучення студентів до здобутків 

духовної, національної та світової культурної 

спадщини. Виходячи з цього, колектив 

інституту працює за чіткою системою 

виховної роботи, яка забезпечує умови для 

повноцінного розвитку особистості. В основу 

організації виховного процесу покладено 

Підписання договору про співпрацю між КВНЗ «Житомирський медичний інститут» 

Житомирської обласної ради і Асоціацією медичних сестер та акушерок 

 Словацької Республіки 
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систему наскрізного виховання студентської 

молоді, коли виконання поставлених завдань 

проходить через увесь процес навчально-

виховної роботи [8]. 

Завдяки високому професіоналізму 

педагогічного колективу постійно зростає 

рівень фахової майстерності студентів, які 

впродовж останніх років ставали 

переможцями професійних конкурсів  

регіонального та всеукраїнського рівнів за 

різними номінаціями. 

У щорічних конкурсах професійної 

майстерності серед студентів вищих 

медичних навчальних закладів за 

спеціальностями «Сестринська справа», 

«Стоматологія ортопедична» студенти 

інституту постійно посідають призові місця, 

є неодноразовими переможцями, обласного 

етапу Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу імені Тараса Шевченка, обласного 

етапу міжнародного конкурсу знавців 

української мови імені Петра Яцика серед 

студентів вищих навчальних закладів І-ІІ 

рівнів акредитації. 

Особливої уваги за сучасних умов 

набуває питання реалізації молодіжної 

політики в співпраці з органами 

студентського самоврядування. Ефективно 

працюють в цьому напрямку студентські 

ради інституту і гуртожитку, соціально-

психологічна служба, школа старостату, 

різноманітні гуртки, клуби, спортивні секції. 

Весь комплекс виховної роботи 

педагогічного колективу з формування 

національно-патріотичної свідомості як 

фактора цілісного формування особистості 

студентської молоді враховує їх інтереси, 

загальноосвітній та культурний рівні, а також 

окремі психолого-педагогічні аспекти, які 

виникають в студентському колективі 

залежно від впливу соціального середовища 

та інших факторів. 

Студенти інституту – неодноразові 

переможці щорічних конкурсів художньої 

самодіяльності, лауреати Всеукраїнських 

мистецьких конкурсів «Ліра Гіппократа», 

«Київська весна», «Червона калина», «Феєрія 

зірок», «Форум мистецтв», «Листопад-фест» 

та ін.  

 

 
 

 

 

 

Починаючи з 2010 р. студентський 

інтерактивний театр інституту «Персона» 

декілька років поспіль посідав призові місця 

в міському конкурсі «Молодь обирає 

здоровий спосіб життя». Студенти інституту 

є неодноразовими призерами обласних, 

всеукраїнських спартакіад та міжнародних 

змагань. Збірні жіночі та чоловічі команди 

інституту постійно виборюють призові місця 

з плавання, баскетболу, міні-футболу та 

настільного тенісу. 

 

 

Студенти інституту 

Чемпіони ХХ Дефолімпійських Ігр (2009 рік) 
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Значно активізувалася робота по 

формуванню рис милосердя і гуманізму, 

посилився волонтерський рух студентів. Ця 

діяльність підтримується радою 

студентського самоврядування. Студенти 

інституту беруть участь в обласних та 

міських акціях милосердя: рух «Разом до 

життя» (підтримка та допомога пацієнтам 

дитячого відділення онкогематології 

Житомирської обласної лікарні), акції «Від 

серця до серця», «Країна дитинства – країна 

мрій!», «Не залишайся байдужим» 

(підтримка дітей, які знаходяться в лікарнях, 

та дітей-сиріт), збирають кошти та надають 

допомогу пораненим бійцям, які знаходяться 

на лікуванні у військовому шпиталі м. 

Житомира, воїнам, які знаходяться в зоні 

бойових дій.  

Житомирський міський центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді 

міської ради неодноразово відзначав 

навчальний заклад Подяками за вагомий 

внесок у популяризацію здорового способу 

життя, волонтерський рух. 
 

 
 

Волонтерський загін інституту 

 спільно з товариством «Червоного 

хреста» - учасник заходу до Всесвітнього 

дня першої допомоги 

Участь у благодійній акції зі збору 

коштів для потреб 

військовослужбовців 

Команда з веслування посіла ІІ місце на змаганнях 

«Teteriv Dragon» (червень 2019р.) 

 

Студенти–волонтери, учасники акції «Дитяче серденько, живи!», організованої 

Всеукраїнським благодійним фондом «Серце до серця» (квітень 2019р.) 
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З метою популяризації начального 

закладу, професійно-орієнтованої допомоги 

учням 5-11 класів загальноосвітніх шкіл у 

виборі майбутньої професії на базі інституту 

розпочав свою діяльність освітній центр 

«Академія медицини майбутнього».  

 

 
 

 

Питаннями захисту прав та інтересів 

членів профспілки, поліпшення соціально-

побутових, виробничих інтересів викладачів 

та співробітників опікується первинна 

профспілкова організація інституту (голова 

профспілкового комітету: Боримська Л. В.).  

Особливу увагу у своїй роботі 

профком приділяє створенню сприятливого 

соціально-психологічного клімату в 

колективі, організації благодійних акцій, 

святкуванню урочистих подій, ювілейних 

дат, проведенню культурно-масових, 

оздоровчих заходів. 

Помітна позитивна динаміка в 

зміцненні матеріально-технічної бази 

інституту.  

Матеріально-технічна база інституту 

відповідає вимогам державних та галузевих 

стандартів підготовки спеціалістів. Її 

розширення (створення науково-методичної 

лабораторії, нових кабінетів інформаційних 

технологій, симуляційних залів тощо) дало 

можливість створити умови для успішного 

впровадження інноваційних технологій в 

освітній процес.  Значною подією в житті 

навчального закладу стало відкриття конгрес-

центру на 350 місць, що дало можливість 

проводити заходи державного та обласного 

рівнів.  

У приміщеннях інституту 

розташовано 60 кабінетів та лабораторій, а в 

лікувальних закладах м. Житомира є 34 

навчальні кімнати для проведення 

практичних, лабораторних занять. 

Кабінети та лабораторії інституту 

оснащені комп'ютерною, теле-, відео- та 

аудіотехнікою, сучасним лабораторним та 

медичним обладнанням, муляжами, 

фантомами, інструментарієм, предметами 

догляду за хворими та інше. Забезпечено 

доступ до світових освітніх та наукових 

ресурсів через інтернет за посередництвом 

безпровідної мережі WI-FI на території 

закладу, навчальних корпусів, гуртожитку. 

В інституті існують та широко 

використовуються симуляційні зали при 

вивченні клінічних дисциплін. Це надає 

змогу студентам повною мірою оволодіти 

набутими практичними навичками та довести 

техніку їх виконання до належного рівня. 

Бібліотека інституту є навчальним, 

науковим, інформаційним та культурно-

просвітницьким структурним підрозділом 

інституту. Робота бібліотеки спрямована на 

модернізацію, збереження та використання 

інформаційно-бібліотечних ресурсів. 

Вільний доступ студентів до 

електронних навчально-методичних 

матеріалів при організації самостійної 

роботи, проведенні наукових досліджень дає 

можливість використовувати кращі 

міжнародні інтерактивні технології онлайн з 

наданим цілеспрямованим тематичним 

маршрутом пошуку матеріалів: навчальні 

аудіо- та відеофільми за тематикою занять, 

комп’ютерні атласи діагностичних 

симптомів, колекції історій хвороб з 

клінічним розбором та ін.  

Перші учні освітнього центру «Академія медицини майбутнього» 
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Навчальні приміщення щодня 

набувають естетичної привабливості. 

Розбудова сучасної інфраструктури 

передбачає подальший розвиток занять 

спортом, оздоровлення, відпочинок, 

психологічне розвантаження студентів, 

викладачів, співробітників. 

Ми не стоїмо на місці. Ми постійно 

розвиваємося та рухаємось вперед. 

Свідченням цього є наші успіхи і досягнення. 

Інститут є постійним учасником 

Міжнародних спеціалізованих виставок, 

форумів закладів вищої освіти: «Сучасна 

освіта в Україні», «Сучасні заклади освіти», 

«Освіта та кар’єра – День студента», 

«Інноватика в сучасній освіті», «World Edu» 

та ін. і був неодноразово відзначений 

золотими  та срібними медалями, дипломами 

в конкурсних номінаціях. 

На Міжнародній виставці «Освіта та 

кар’єра – 2016» інститут здобув гран-прі в 

номінації «Інноваційний розвиток освіти та 

сучасні педагогічні технології» та почесне 

звання «Лідер вищої освіти України» (м. 

Київ, 17-19 листопада 2016 р.). 

Висновок 

Комплексний підхід до освітнього, 

виховного, науково-дослідницького процесів 

був вагомою запорукою подальшого 

розвитку навчального закладу. Відбулось 

інтенсивне нарощування якості освітнього 

процесу, застосування ефективних 

технологій (щорічні НПК, методичні 

семінари, круглі столи, майстер-класи), 

впровадження нових технологій і активних 

методів навчання: дидактичних, рольових, 

ділових ігор, перехід на кредитно-

трансферну систему навчання, організація 

роботи студентського наукового товариства, 

соціально-психологічна адаптація студентів 

молодших курсів ін. Зміцнено та 

модернізовано матеріально-технічну базу 

інституту, розширено кількість 

спеціальностей і спеціалізацій, створено нові 

кафедри, реорганізовано наукову діяльність, 

що тепер зорієнтована на вирішення 

конкретних практичних проблем у галузі 

охорони здоров’я. Значно розширені 

міжнародні зв’язки. Впроваджена рейтингова 

системи оцінки роботи викладача, яка тісно 

пов’язана з умовами колективного договору і 

конструктивно впливає на зміцнення 

науково-педагогічного потенціалу інституту. 

Введена нова система заохочень, розроблена 

і прийнята нова інститутська символіка. 

Здійснено важливі кроки щодо 

демократизації інститутського життя, які 

стосуються не лише розвиненого 

студентського самоврядування, а й 

гуманізації між суб’єктами навчання і 

педагогами. 

А найголовніше – за останні роки зріс 

авторитет навчального закладу, він став 

пізнаваним брендом як на території України, 

так і в європейському, світовому освітньому 

та медичному просторі. 

Саме з такого розмаїття подій і 

складається нетлінна історія сучасного 

навчального закладу – наповнена добрими 

справами, цікавими подіями, хвилюючими 

зустрічами, мудрими вчинками та щирими 

переживаннями. 

Завдяки енергії згуртованого 

колективу і студентства ми з оптимізмом 

дивимося в майбутнє, цілеспрямовано 

реалізуючи програму реформування 

медичної освіти, і впевнені в тому, що добрі 

традиції закладу знайдуть своє гідне 

продовження. 
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1875 – 2020 РОКИ  

ЖИТОМИРСЬКИЙ  МЕДИЧНИЙ  ІНСТИТУТ  ВІДЗНАЧАЄ   

145 РІЧНИЦЮ З ДНЯ ЗАСНУВАННЯ 

 

Шатило В. Й. 

КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради 

 

Резюме. У 2020 році Житомирський медичний інститут відзначає 145-річний ювілей. У 

статті в хронологічній послідовності висвітлено основні віхи становлення та розвитку 

навчального закладу, проаналізовано шлях, який він пройшов від школи фельдшерів, заснованої в 

1875 році, до одного з провідних медичних закладів вищої освіти держави, що реалізує 

ступеневу підготовку медичних фахівців відповідно до європейських вимог. Автор акцентував 

увагу на результатах досягнень навчального закладу в освітній, науково-видавничій, 

міжнародній діяльності за останні роки. Поєднавши в собі досвід багатьох поколінь – 

ветеранів праці, досвідчених педагогів, науковців, прогресивного студентства, інститут з 

упевненістю крокує в майбутнє.  

Ключові слова. Історія навчального закладу, підготовка медичних фахівців, пріоритетні 

напрямки діяльності, досягнення, стандарти якості професійно-медичної освіти. 

 

1875 - 2020 ГОДА 

ЖИТОМИРСЬКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ ОТМЕЧАЕТ 

145 ГОДОВЩИНУ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ 

 

Шатило В. Й. 

КВУЗ «Житомирский медицинский институт» Житомирского областного совета 

 

Резюме. В 2020 году Житомирский медицинский институт отмечает 145-летний 

юбилей. В статье в хронологической последовательности отражены основные вехи 

становления и развития учебного заведения, проанализирован путь, который он прошел от 

школы фельдшеров, основанной в 1875 году, до одного из ведущих медицинских учреждений 

высшего образования государства, реализует ступенчатую подготовку медицинских 

специалистов в соответствии с европейскими требованиями. Автор акцентировал внимание на 

результатах достижений учебного заведения в образовательной, научно-издательской, 

международной деятельности за последние годы. Соединив в себе опыт многих поколений – 

ветеранов труда, опытных педагогов, ученых, прогрессивного студенчества – институт с 

уверенностью шагает в будущее. 

Ключевые слова. История учебного заведения, подготовка медицинских специалистов, 

приоритетные направления деятельности, достижения, стандарты качества 

профессионально-медицинского образования. 
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ВИЩА МЕДСЕСТРИНСЬКА ОСВІТА В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО 
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 HIGHER MEDICAL EDUCATION IN INFORMATION SOCIETY 

 

Vasilieva O. A., Ostapchuk A. A., Svyrydiuk V. Z. 

MHEI «Zhytomyr Medical Institute» Zhytomyr Regional Council 

 

 Abstract. Nurses play an important role in addressing health problems. The European vector of 

Ukraine's development emphasized the scientific substantiation of the need for expanding the scope of 

nursing staff in the health care system, providing nurses with greater autonomy while improving their 

educational level. 

 The aim of the work is to highlight the main ways of developing modern higher nursing 

education in Ukraine, the role and place of bachelors and masters of nursing in the system of health 

care and medical education, analysis and evaluation of new perspective approaches to the 

development of higher nursing education in the conditions of the information society. 

 To achieve the goal, methods of system analysis and logical generalization are used. Results on 

the basis of theoretical analysis of the problem it was determined that the leading system-building 

approach to the development of higher nursing education in the conditions of the modern information 

society. It is technological, the implementation of which ensures the formation of the qualities of a 

competitive personality in medical nurses with higher education.  

 The results of the analysis of educational standards and curricula for the master's degree of the 

developed countries of the world suggest that the basis of the master's studies should be the close 

combination of study with scientific research, which forms the scientific information and 

communication competence of the masters as a highly skilled specialist and a competitive person.

 Today, six institutions of higher medical education are involved in the preparation of masters' 

degree of nursing in Ukraine. The licensed volume of students for studying in the magistracy is 415, 

which is clearly not enough, as the need for health facilities and institutions of higher medical 

education and nursing masters with a higher nursing education is 9 thousand people. In addition, 

among 415 seats licensed, the government order is only 38 places or 9.2%. . 

 Conclusion. The health care sector of Ukraine needs a substantial increase in the number of 

masters' degree of nursing. This fully corresponds to the proclaimed main line of development of the 

state for European integration with an orientation towards fundamental universal values that are 

based on the competence, intellectual property and scientific potential of the country in the educational 

field. The problem can be solved by increasing the number of institutions of higher medical education, 

in which conditions for the preparation of masters of nursing with the simultaneous increase of the 

share (up to 50%) of the state order in the structure of the licensed volume are created. 

 Key words: higher education, nursing, formation of a competitive expert.  

 

Вступ. Ефективна державна політика 

в галузі охорони здоров'я та медичної освіти 

є важливою складовою стратегічного плану 

розвитку галузі, оскільки від рівня підготовки 

медичних кадрів залежить якість надання 

медичної допомоги населенню країни. 

Лікар,  акушерка, медична сестра – це, 

по суті, ті професії медиків, що 

супроводжують людину протягом всього її 

життя: від народження до останнього подиху. 

Тому в умовах трансформації 

пострадянського суспільства в інформаційне 

безумовно важливою є підготовка для потреб 
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країни висококваліфікованих медичних 

спеціалістів нової формації. 

Це відповідає проголошеному 

магістральному напряму розвитку держави 

на європейську інтеграцію з орієнтацією на 

фундаментальні загальнолюдські цінності, 

які в освітній галузі базуються на 

компетентності, інтелектуальній власності і 

науковому потенціалі країни 

Основні положення концепції 

компетентісно-орієнтованої освіти  в умовах 

сучасного інформаційно-технологічного 

суспільства ґрунтуються на засадах Закону 

України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. 

№ 1556-VII [6], Національної стратегії 

розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки 

[14], Закону України «Про національну 

програму інформатизації» [7],
 

Закону 

України «Про основні засади розвитку 

інформаційного суспільства в Україні на 

2007-2015 рр.» [8],
 
Розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 15.05.2013 р. №386-р 

«Про схвалення стратегії розвитку 

інформаційного суспільства в Україні» [15]  

тощо. 

Серед низки міжнародних документів, 

які відображають стратегію розвитку 

інформаційно-комунікаційних технологій в 

освіті, основоположними є: «Доповідь 

Європейської комісії про перспективи 

впровадження  нових освітніх технологій у 

навчальний процес» [4] та Женевська 

декларація принципів розвитку  

інформаційного суспільства «Побудова 

інформаційного суспільства: глобальна 

задача в новому тисячолітті» [5]. 

Нові підходи, зокрема застосування 

інформаційно-комп'ютерних технологій при 

підготовці фахівців медичної галузі, знайшли 

своє відображення у науковому доробку 

І. Р. Гуменної [3], С. М. Іщука [9], 

Л. В. Манюк [10], І. Р. Махновської [11], 

В. В. Свиридюка [16], В. З. Свиридюка [17; 

20], С. О. Ястремської [18], Svyrydiuk V. V. 

[19; 21] та ін. Вони лягли в основу галузевих 

стандартів вищої освіти для галузі знань 22 

«Охорона здоров'я», спеціальності 223 

«Медсестринство», розроблених у 2017 році 

групою експертів закладів вищої освіти МОЗ 

України [2]. 

Однак, аналіз наукової і практичної 

діяльності закладів вищої медичної освіти, де 

готують бакалаврів і магістрів 

медсестринства дозволяє стверджувати, що їх 

підготовка потребує подальшого 

удосконалення.   

Враховуючи недостатню теоретичну й 

методичну розробленість проблеми та її 

соціальну значущість, метою дослідження є 

висвітлення основних шляхів розвитку 

сучасної вищої медсестринської освіти в 

Україні, ролі і місця бакалаврів і магістрів 

медсестринства в системі охорони здоров’я 

та в медичній освіті, аналіз нових 

перспективних підходів щодо розвитку вищої 

медсестринської освіти в умовах 

інформаційного суспільства. 

Для досягнення мети використано 

методи системного аналізу та логічного 

узагальнення. 

Результати та їх обговорення. 
Основним стратегічним документом ВООЗ 

щодо розвитку медсестринства на сьогодні є 

«Європейська стратегія медсестринства-

2020». В документі описано, як максимально 

підвищити потенціал сестринської справи 

для повноцінного внеску у підтримку 

реалізації політики програми «Здоров'я-2020» 

та домогтися, щоб визнання сестринської 

справи було закріплено в законодавстві, у 

тому числі були створені умови для 

проведення медичними сестрами наукових 

досліджень шляхом тісного поєднання 

освітнього процесу з наукою та 

виробництвом. [1] 

Основною вимогою Всесвітньої 

організації охорони здоров'я (ВООЗ) щодо 

медсестринської освіти є залучення до 

навчального процесу кваліфікованих 

медичних сестер із вищою освітою – 

магістрів медсестринства. Ця вимога 

грунтується на багаторічному досвіді 

підготовки медичних сестер в університетах і 

медичних коледжах розвинених країн світу, 

де чітко встановлено, що викладачі з числа 

медичних сестер з вищою освітою 

забезпечують більш якісну підготовку 

медичних сестер, ніж викладачі-лікарі. 

 Згідно з рекомендаціями ВООЗ, 

Україна розпочала підготовку магістрів 

медсестринства у 2008 році, щоб поступово 
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замінити 8 тис. викладачів-лікарів у закладах 

медсестринської освіти викладачами з числа 

магістрів медсестринства. [16]  

Враховуючи соціальну значимість 

професії медичної сестри експерти ВООЗ 

рекомендують запроваджувати триступеневу 

підготовку медсестер. Перший ступінь – 

бакалавр медсестринства, другий ступінь - 

магістр медсестринства, третій ступінь – 

медична сестра – доктор філософії з 

медсестринства (PhD). Більшість країн 

Євросоюзу дотримуються означених 

рекомендацій і припинили підготовку 

медичних сестер з початковим професійним 

освітнім рівнем. 

В Україні на сьогодні існує також 

триступенева система підготовки медичних 

сестер, з тією різницею, що на першому 

ступені продовжується підготовка молодших 

медичних спеціалістів з медичною освітою. – 

молодших бакалаврів. Другий освітній 

ступінь складають медсестри-бакалаври, 

третій – магістри медсестринства. Медичних 

сестер з науковим ступенем доктора 

філософії (PhD) до тепер не готують через 

відсутність затвердженої на рівні Кабінету 

Міністрів наукової спеціальності 

«Медсестринство». 

На рис. 1 показано співідношення 

освітніх ступенів медичних сестер в Україні і 

країнах Євросоюзу. 

 

Співвідношення освітніх рівнів медсестер в країнах Євросоюзу і в Україні
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Рис. 1. Співвідношення медичних сестер з різними освітніми ступенями в Україні і в 

країнах Євросоюзу 

 

В країнах Євросоюзу переважна 

більшість (80,0%) медичних сестер мають 

освітній ступінь бакалавра. В Україні, на 

відміну від країн Євросоюзу і розвинених 

країн світу, медичні сестри з початковим 

професійним рівнем освіти становлять 

переважну більшість (99,4%), у той час як 

медсестри з вищою освітою – бакалаври і 

магістри – складають менше одного відсотка, 

а медичні сестри з науковим ступенем 

доктора філософії з медсестринства відсутні 

взагалі. 
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Згідно з Постановою Кабінету 

Міністрів України від 1.02.2017 р.  №53 «Про 

внесення змін до постанови КМУ від 

29.04.2015 р. № 266 «Про затвердження 

переліку галузей знань і спеціальностей, за 

якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти», медсестринство в державі 

поставлено на один щабель з іншими 

спеціальностями в галузі охорони здоров'я, 

табл.1. 

Це важливий крок на шляху розвитку 

медсестринства і медсестринської освіти в 

державі, який урівнює медичних сестер з 

іншими фахівцями в галузі охорони здоров'я і 

медичної освіти. На жаль, він не 

підкріплений відповідним матеріально-

фінансовим забезпеченням.  

Статистичні дані свідчать, що в 

Україні станом на 1 січня 2018 року 

нараховується 3480 закладів охорони 

здоров'я. Враховуючи, що магістри зі 

спеціальності «Медсестринство» можуть 

обіймати посади головної медичної сестри, а 

також посади медсестер-координаторів, 

розрахункова кількість цих посад складає не 

менше 6 тисяч. Потреба медичних коледжів, 

училищ у викладачах-магістрах клінічних 

дичциплін з медсестринства становить 3500 

осіб. Отже, орієнтовна, перспективна потреба 

в магістрах медсестринства складає більше 9 

тисяч осіб. [1]   

 

Таблиця 1 

Перелік освітніх спеціальностей в галузі охорони здоров'я України 

 

Шифр Назва галузі Шифр Спеціальність 

22 Охорона здоров'я 221 Стоматологія 

222 Медицина 

223 Медсестринство 

224 Технологія медичної діагностики та лікування 

225 Медична психологія 

226 Фармація, промислова фармація 

227 Фізична терапія, ерготерапія 

228 Педіатрія 

229 Громадське здоров'я 

 

 

Потреба в бакалаврах-медсестрах на 

посади старших медичних сестер відділень 

складає близько 25 тисяч осіб. Відповідно до 

цих розрахунків і необхідно формувати 

державне і регіональне замовлення для 

практичної охорони здоров'я і закладів вищої 

медичної освіти держави. 

 У таблиці 2 показано навчальні 

заклади, де проведено прийом студентів у 

2018 році на навчання для здобуття 

освітнього ступеня магістра медсестринства 

на основі раніше здобутого ступеня 

бакалавра. 

Дані таблиці 2 свідчать про низький 

рівень як регіонального, так і державного 

замовлення. Так, у 2018 році на навчання в 

магістратуру з медсестринства зараховано 

118 студентів, що складає 28,4% від 

ліцензованого обсягу. Проте у закладах 

вищої медичної освіти України всього 38 

місць регіонального і державного замовлення 

для студентів зі спеціальності 

«Медсестринство», що складає 9,2% від 

ліцензованого обсягу. Тобто, теоретично, 

більше 90% бакалаврів мають навчатися в 

магістратурі з медсестринства на контрактній 

основі. Якщо кількість магістрів, що 

готуються щорічно, буде залишатися на 

теперішньому рівні (118 осіб на рік), то 

підготувати 9 тисяч можна буде хіба що 

впродовж 76 років. Як підкреслюють 

Балабанова К. В., Шатило В. Й., 

Заболотнов В. О., Махновська І. Р. для 

виправлення цієї ситуації необхідно 
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збільшити фінансування підготовки магістрів 

медсестринства за державним замовленням, 

при цьому питома вага держзамовлення 

повинна складати не менше 50% від 

ліцензованого обсягу.[1] 

 

Таблиця 2 

Прийом у 2018 році до закладів вищої медичної освіти бакалаврів для здобуття освітнього 

ступеня магістра 

 

 

Заклад вищої освіти 

Ліцензо- 

ваний 

обсяг 

Регіо-

нальне 

замов-

лення 

Державне 

замов-

лення 

Денна 

форма 

Дистан-

ційна 

форма 

КВНЗ «Житомирський 

медичний інститут» 

Житомирської обласної ради 

 

50 

 

13 

  

14 

 

- 

ДВНЗ «Тернопiльський 

державний медичний 

університет ім. 

І.Я.Горбачевського» 

 

250 

  

5 

 

- 

 

69 

ВНКЗ ЛОР «Львівський 

інститут медсестринства та 

лабораторної медицини ім. 

Андрія Крупинського» 

 

25 

 

10 

  

14 

 

- 

Харківський національний 

медичний університет 

20  10 

 

5 

 

- 

ВДНЗ «Буковинський  

державний медичний 

університет» 

 

10 

  

- 

 

 

4 

 

 

- 

Черкаська медична академія  60 10  12 - 

Всього по Україні 415 33 15 49 69 

 

Вказані автори звертають увагу не 

лише на необхідність збільшення державного 

замовлення на підготовку магістрів 

медсестринства, але й потребу в 

затвердженні на законодавчому рівні 

наукової спеціальності «Медсестринство» [1; 

13]  

На сьогодні підготовлено більше 

п'ятисот магістрів медсестринства, переважна 

більшість яких працюють у закладах вищої 

медичної освіти та в закладах охорони 

здоров'я України. Незначна частка з них, 

менше 5,0%, працевлаштувалися 

викладачами медсестринських дисциплін у 

коледжах і університетах країн Євросоюзу.  

В якості прикладу у таблиці 3 надано 

розподіл працевлаштування 150 магістрів 

медсестринства – випускників 2010-2018 

років КВНЗ «Житомирський медичний 

інститут» Житомирської обласної ради. [16]  
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Таблиця 3 

Працевлаштування магістрів медсестринства ― випускників КВНЗ «Житомирський 

медичний інститут» Житомирської обласної ради [16]  

 

Місце роботи або навчання до 

вступу в магістратуру  

Працевлаштування після закінчення магістратури 

 

Бакалаври, які вступили на 

навчання в магістратуру 

безпосередньо після закінчення 

бакалаврату 

83 особи (55,3±4,1%) 

Працевлаштувалися у закладах охорони здоров'я 

53 особи (35,3±3,9%) 

Працевлаштувалися викладачами сестринських 

дисциплін у закладах вищої медичної освіти  

24 особи (16,0±3,0%) 

Виїхали на роботу за кордон 

6 осіб (4,0±1,6%) 

 

Бакалаври, які прийшли на 

навчання в магістратуру із 

закладів охорони здоров'я 

36 осіб (24,0±3,5%) 

Повернулися на роботу до закладів охорони здоров'я 

25 осіб (16,7±3,1%) 

Працевлаштувалися викладачами сестринських 

дисциплін у закладах вищої медичної освіти  

9 осіб (6,0±1,9%) 

Виїхали на роботу за кордон 

2 особи (1,3±0,8%) 

 

Бакалаври, які вступили на 

навчання в магістратуру з 

закладів вищої медичної освіти 

31 особа (20,7±3,3%) 

Повернулися на роботу викладачами сестринських 

дисциплін у заклади вищої медичної освіти 

29 осіб (19,3±3,2%) 

Працевлаштувалися у закладах охорони здоров'я 

0 осіб (0,0±0,0%) 

Виїхали на роботу за кордон 

2 особи (1,3±0,8%) 

 

Всі без винятку магістри 

працевлаштовані. Жоден не змінив 

професійного спрямування, не залишив 

медицину та медичну освітню діяльність. 

Працевлаштувалися у закладах охорни 

здоров'я на різних посадах, у тому числі 

керівних, 52,0% магістрів медсестринства. 

Серед них: 53 особи (35,3%) – вперше та 25 

осіб (16,7%) повернулися у практичну 

охорону здоров'я після навчання в 

магістратурі [16]. 

Приступили до викладацької роботи у 

закладах вищої медичної освіти 41,3% 

магістрів, у тому числі: 33 особи (22,0%) – 

вперше та 29 осіб (19,3%) викладачів 

повернулися до своїх закладів вищої 

медичної освіти [16].  

Виїхали на роботу за кордон 10 

магістрів медсестринства (6,7%) [16].  

Означене свідчить, що, незважаючи на 

матеріально-фінансову мотивацію у вигляді 

великої різницю в оплаті праці, яка в країнах 

Євросоюзу перевищує відповідну в Україні в 

рази, лише незначна частка магістрів 

медсестринства досягла рівня 

конкурентоздатності на міжнародному ринку 

праці. Це основна проблема освітньої галузі в 

умовах інформаційного суспільства. На 

сьогодні характерними рисами 

конкурентоздатної особистості за критеріями 

успішності на міжнародному ринку праці є 

сформованість інформаційно-комунікативної 

компететності на засадах технологічного 

підходу.[16; 21]  

Характерною особливістю 

технологічного підходу є його придатність 

для розроблення нових освітніх технологій за 

критеріями концептуальності,  системності, 

діагностичності, керованості, ефективності, 

відтворюваності, гнучкості, динамічності, 

алгоритмічності, інформаційності, 

оптимальності, практичності та 

конкурентоздатності, а формування 

інформаційно-комунікативної компететності 

магістрів медсестринства розглядається як 

цілеспрямований процес розвитку у 
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студентів умінь і навичок проведення 

наукових досліджень, створення на їх основі 

об'єктів інтелектуальної власності, наявність 

яких та майстерність їх оприлюднення поряд 

з мистецтвом самопрезентації і є 

характерними рисами конкурентоздатного 

фахівця з вищою медсестринською 

освітою [16; 21] 

На думку В. В. Свиридюка, будь-яка 

діяльність може розглядатися як мистецтво, 

технологія або ремесло. Мистецтво базується 

на інтуїції, технологія – на результатах 

наукових досліджень, ремесло – на 

практичних навичках, доведених до 

автоматизму [16]. 

За технологічного підходу будь-яка 

освітня технологія має відповідати 

наступним критеріям технологічності:  

- концептуальність (опора на певну 

наукову концепцію, в основі якої лежить 

певна ідея, що репрезунтує філософське, 

психологічне і педагогічне обгрунтування 

досягнення освітніх цілей) [16] 

- системність (логічність процесу, 

взаємозв'язок його частин, цілісність); [16] 

- діагностичність (можливість 

діагностичного цілепокладання); [16] 

- керованість (корегованість, 

варіювання засобами і методами корекції 

результатів, постійний зворотній 

зв'язок); [16] 

- ефективність (забезпечення 

відповідності освітнім стандартам за 

мінімальних затрат часу і коштів); [16] 

- відтворюваність (можливість 

застосування в інших однотипних освітніх 

закладах іншими суб'єктами); [16] 

- гнучкість (можливість варіацій у 

змістовному і процесуальному аспектах, 

забезпечення вільної, необмеженої 

жорсткими рамками взаємодії викладача і 

студентів); [16] 

- динамічність (можливість адаптації, 

подальшого удосконалення технології таким 

чином, щоб в умовах зміни парадигми освіти 

не відкидати поточну технологію як 

застарілу, а забезпечити її еволюційний 

розвиток); [16] 

- алгоритмічність (чітка послідовність 

організації навчального процесу від простого 

до складного, від відомого до 

невідомого); [16] 

- інформаційність (опора на сучасні 

методи аналізу потоків інформації); [16] 

- оптимальність (оптимальне 

співвідношення результативність / вартість); 

[16] 

- практичність (відповідність вимогам 

роботодавців, що забезпечить не лише 

працевлаштування, але нівелює необхідність 

у донавчанні і перенавчанні на робочому 

місці; [16] 

- конкурентоспроможність 

(формування у майбутніх магістрів 

медсестринства якостей конкурентноздатної 

особистості) [16]. 

На думку В. В. Свиридюка, при 

формуванні конкурентоздатносї особистості 

на засадах технологічного підходу доцільно 

використовувати сучасні засоби 

оприлюднення об'єктів інтелектуальної 

власності за допомогою хмарних технологій 

у віртуальному науковому просторі і таким 

чином забезпечувати їхнє просування на 

ринку інтелектуальної власності. [16]   

Ефективним засобом формування 

конкурентоздатної особистості є також 

участь у міжнародних очних і віртуальних 

наукових форумах, де бакалаври та магістри 

медсестринства мають можливість 

презентувати результати проведених 

досліджень, брати участь в обговоренні 

(дискусії), аргументовано відстоювати 

власний погляд на проблему, задекларовані 

висновки і практичні рекомендації. [16]   

Справа в тому, що провідні 

університети розвинених країн світу вже 

давно відійшли від концепції компетентісно-

орієнтованої освіти і перейшли до підготовки 

конкурентоздатних фахівців. На основі 

аналізу освітніх стандартів і навчальних 

програм для медсестринського 

магістерського освітнього ступеня 

В. В. Свиридюк окреслив сучасні вимоги 

щодо формування конкурентоздатних 

медичних сестер з вищою освітою –

бакалаврів і магістрів медсестринства в 

умовах сучасного інформаційного 

суспільства, де на сьогодні найбільш стрімко 

прогресують два основні напрямки розвитку: 

цифрові комп'ютерні технології оброблення 
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інформації та мобільні засоби дистанційного 

спілкування (комунікативності). [16; 21]
  

Згідно з В. В. Свиридюком та на 

думку експертів МОЗ України, які 

розробляли гаулузевий стандарт вищої освіти 

для галузі знань 22 «Охорона здоров'я», 

спеціальності 223 «Медсестринство», 

медичні сестри із завершеною вищою 

освітою мають знати:  

- сутність та основи інформаційно-

комунікативної компетентності; [2; 16; 21]
  

- понятійний апарат інформаційно-

комунікативної компетентності, 

термінологію та її основні поняття: 

«комунікативна компетентність», 

«професійна комунікативна компетентність», 

«інформаціно-комунікативна 

компетентність», «наукометрія», 

«міжнародна наукометрична база даних», 

«індекс Хірша», «імпакт-фактор» 

«інформаційно-комп'ютерні технології», 

«хмарні технології» тощо; [2; 16; 21]
  

- основні підходи до організації 

наукових досліджень в медицині та медичній 

освіті на основі сучасних інформаційних 

технологій; [2; 16; 21]
  

- правила використання міжнародних 

наукометричних баз відкритого і закритого 

доступів та їхніх хмарних сервісів в освіті і 

науці; [2; 16; 21]
  

- сутність, зміст та особливості 

використання методу комп'ютерного 

моделювання в науці загалом та в освіті і 

медицині зокрема; [2; 16; 21]
  

- особливості інформаційно-

комунікативних ситуацій при презентації 

об'єктів інтелектуальної власності на 

наукових форумах та вимоги до об'єктів 

інтелектуальної власності (статей) для 

розміщенні їх в наукометричних базах. [2; 16; 

21]
  

Медичні сестри з вищою освітою – 

магістри медсестринства повинні вміти: 

- планувати наукові дослідження, 

проводити патентно-інформаційний пошук; 

[2; 16; 21]
  

- працювати з міжнародними (Web of 

Science, SCOPUS, Google scholar) та 

вітчизняними (Бібліометрика української 

науки) наукометричними базами даних; [2; 

16; 21]
 
 
 

- обґрунтовувати власні підходи до 

організації і проведення наукових досліджень 

на основі сучасних інформаційних 

технологій  (визначати завдання і методи 

дослідження, ставити експеримент); [2; 16; 

21]
  

- за допомогою сучасних 

комп'ютерних технологій обробляти та 

аналізувати результати, робити науково 

обґрунтовані висновки; [2; 16; 21]
  

- створювати об'єкти інтелектуальної 

власності, прогнозувати шляхи та способи їх 

використання  у практичній діяльності; [2; 

16; 21]
  

- презентувати об'єкти інтелектуальної 

власності на регіональних, 

загальнодержавних та міжнародних наукових 

форумах; [2; 16; 21]
  

- розміщувати власні об'єкти 

інтелектуальної власності у національній та 

міжнародних наукометричних базах та 

створювати особистий наукометричний 

профіль у наукометричних базах; [2; 16; 21]
  

- аналізувати інформацію про власний 

науковий рейтинг на основі індексів 

цитування й використовувати її відповідно до 

потреб особистісного й професійного 

розвитку. [2; 16; 21]
  

Результати аналізу освітніх стандартів 

і навчальних програм для магістерського 

освітнього ступеня розвинених країн світу 

дозволяєють стверджувати, що в основу 

підготовки магістра покладено тісне 

поєднання навчання з науковими 

дослідженнями, яке і формує інформаційно-

комунікативну компетентність магістра, як 

висококваліфікованого фахівця та 

конкурентоспроможну особистість. [2; 16; 

21]
 
 

Формування інформаційно-

комунікативної компетентності бакалаврів і 

магістрів медсестринства на засадах 

технологічного підходу передбачає 

використання інноваційних засобів. З іншого 

боку, істотною ознакою інноватики в 

освітній галузі є її технологізація, яку 

більшість дослідників характеризують як 

процес дотримання змісту і послідовності 

етапів впровадження нововведень. 

Технологізація  освіти є її домінуючою 
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характеристикою і означає перехід на новий 

якісно вищий щабель ефективності. [16] 

Технологізація процесу передачі 

пізнавальної інформації у вищій освіті, на 

думку О. А. Назаркіна, відбувається у 

наступних формах:  

1) У формі інформатизації, яка 

створює новітнє освітнє середовище, в якому 

знаннєвий, духовно-ціннісний простір стає 

оптимізованим відносно інформаційних 

індивідуальних можливостей і засад, полем 

розгортання інтелектуальних, емоційних, 

психофізіологічних даних людини. 

Створення новітньої інформаційної оболонки 

знань про навколишній світ та його 

компактизація із подальшою сутнісною 

структуризацією наближає людство до 

переведення наявного і бажаного знання у 

таку форму, що реалізує одвічне прагнення 

людської цивілізації до впорядкованості, до 

подолання знаннєвої, духовно-ціннісної 

ентропії. [12; 16] 

2) У формі віртуалізації як 

дистанційної, уявної, образної передачі і 

сприймання наукового знання. Створення 

освітнього інформаційного простору через 

віртуальну реальність, яка постає новим, 

більш високим, щаблем розвитку сучасної 

освіти. З одного боку, це глобалізація 

людського, наукового знання, а з іншого, – 

процес інтенсифікації пізнання 

навколишнього світу засобами символізації 

знання, духовно-ціннісного досвіду в їх 

оптимізованій стосовно соціально-

культурних можливостей людини формі.[12; 

16]  

3) У формі комп'ютеризації як 

реалізації автоматизованих, 

алгоритмізованих форм науково-освітньої 

діяльності у комп'ютерних системах обробки 

інформації, знання, оперування великими 

базами даних (відомостей) про суспільство, 

природу, Всесвіт.[12; 16] 

В умовах інформатизації вищої 

медсестринської освіти І. Р. Махновська 

пропонує такі види методичного 

забезпечення:   

- інтерактивні мультимедійні 

презентації та лабораторні роботи, які 

надають можливість унаочнити лекції і 

виконувати завдання у віртуальній 

лабораторії; [11; 16]  

- онлайн-обговорення, вебінари та їх 

записи з можливістю для студентів ставити 

питання; [11; 16] 

- електронна пошта і чат для 

організації взаємодії студентів із 

викладачами та між собою; [11; 16] 

- обмін документами, який надає 

можливість інструкторам (викладачам) і 

студентам розміщувати на сервері 

інформацію, аудіо-, відео-, веб-сторінки та 

копіювати їх на свій комп’ютер; [11; 16] 

- щоденник курсу, де зазначено дати 

дискусій, іспитів, результати навчання; [11; 

16] 

- особиста скринька, в яку інструктори 

надсилають завдання, а студент – виконані 

роботи; [11; 16] 

- аккаунт електронної пошти, за 

допомогою якого можна надсилати листи 

всім учасникам навчального процесу; [11; 16] 

- дошка оголошень-календар із 

нагадуваннями про важливі дати і 

терміновою інформацією; [11; 16] 

- онлайн-бібліотека, яка містить статті, 

аудіофайли, матеріали конференцій, 

дисертації, ессе, статистичні дані, 

зображення, звіти, відео тощо. [10; 15] 

Важливий аспект проблеми 

підготовки бакалаврів та магістрів 

медсестринства в умовах інформаційного 

суспільстваі висвітлено у дисертаційному 

дослідженні С. О. Ястремської «Теорія і 

методика професійної підготовки майбутніх 

магістрів сестринської справи у вищих 

медичних навчальних  закладах засобами 

дистанційного навчання». Зокрема, 

С. О. Ястремська
 

підкреслює, що сучасні 

інформаційно-комп'ютерні технології  

лежить в основі дистанційної освіти, яка, 

перебравши усі переваги заочного навчання 

(можливість навчатися працюючим 

студентам у зручний для них час, без відриву 

від роботи, за індивідуальним графіком), 

усунула недоліки заочного навчання – 

відсутність контакту викладача і студента та 

їх взаємозв'язку. [16; 18] 

Балабанова К. В. зі співавторами 

підкреслюють, що підвищення освітнього 

ступеня і професійного рівня медичних 
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сестер в Україні, виходячи із досвіду 

розвинутих країн світу, необхідне для зміни 

усталених стереотипів про обмежену й 

спрощену роль медсестри в комплексі 

лікувально-діагностичних, профілактичних, 

реабілітаційних та медико-соціальних 

заходів; переосмислення практичної ролі 

медсестри-лідера в системі охорони здоров’я 

з освітніми рівнями бакалавра і магістра; в 

освітньому процесі впровадження 

використання викладачів-медсестер з 

освітнім ступенем  «магістр» і перехід від 

«медичної» до «медсестринської» моделі 

підготовки фахівців з медсестринства. [1]  

Висновки. Результати аналізу освітніх 

стандартів і навчальних програм для 

магістерського освітнього ступеня 

розвинених країн світу дозволяють 

стверджувати, що в основу підготовки 

магістра має бути покладено тісне поєднання 

навчання з науковими дослідженнями, яке і 

формує наукову інформаційно-

комунікативну компетентність магістра, як 

висококваліфікованого фахівця та 

конкурентоспроможну особистість.  

 На основі аналізу проблеми з'ясовано, 

що провідними системоутворювальним 

підходом щодо до розвитку вищої 

медсестринської освіти в умовах сучасного 

інформаційного суспільства.є 

технолологічний, реалізація якого забезпечує 

формування у медичних сестер з вищою 

освітою якостей конкурентоздатної 

особистості.   

При формуванні якостей конкурентоздатносї 

особистості доцільно використовувати 

сучасні засоби оприлюднення об'єктів 

інтелектуальної власності за допомогою 

хмарних технологій у віртуальному 

науковому просторі і таким чином 

забезпечувати їхнє просування на ринку 

інтелектуальної власності.  

Ефективним засобом формування 

конкурентоздатної особистості є участь у 

міжнародних очних і віртуальних наукових 

форумах, де бакалаври та магістри 

медсестринства мають можливість 

презентувати результати проведених 

досліджень, брати участь в обговоренні 

(дискусії), аргументовано відстоювати 

власний погляд на проблему, задекларовані 

висновки і практичні рекомендації. 

 Це повністю відповідає 

проголошеному магістральному напряму 

розвитку держави на європейську інтеграцію 

з орієнтацією на фундаментальні 

загальнолюдські цінності, які в медичній та 

освітній галузях базуються на 

компетентності, інтелектуальній власності і 

науковому потенціалі країни  
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 ВИЩА МЕДСЕСТРИНСЬКА ОСВІТА В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО 

СУСПІЛЬСТВА 

 

Васильєва О. О., Остапчук А. О., Свиридюк В. З. 

КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради 

 

 Резюме. Медичні сестри відіграють важливу  роль у вирішенні проблем охорони здоров'я. 

Європейський вектор розвитку України поставив акцент на науковому обґрунтуванні 

необхідності розширення сфер діяльності медсестринського персоналу в  системі охорони 

здоров'я, наданні медсестрам більшої самостійності та автономії за умови підвищення 

освітнього ступеня. 

 Метою роботи є висвітлення основних шляхів розвитку сучасної вищої медсестринської 

освіти в Україні,  ролі і місця бакалаврів і магістрів медсестринства в системі охорони 

здоров’я та в медичній освіті, аналіз та оцінка нових перспективних підходів щодо розвитку 

вищої медсестринської освіти в умовах інформаційного суспільства.. 

 Для досягнення мети використано методи системного аналізу та логічного 

узагальнення. 

 Результати. На основі теоретичного аналізу проблеми з'ясовано, що провідним 

системоутворювальним підходом щодо до розвитку вищої медсестринської освіти в умовах 

сучасного інформаційного суспільства.є технолологічний, реалізація якого забезпечує 

формування у медичних сестер з вищою освітою якостей конкурентоздатної особистості. 

 Результати аналізу освітніх стандартів і навчальних програм для магістерського 

освітнього ступеня розвинених країн світу дозволяють стверджувати, що в основу підготовки 

магістра має бути покладено тісне поєднання навчання з науковими дослідженнями, яке і 

формує наукову інформаційно-комунікативну компетентність магістра, як 

висококваліфікованого фахівця та конкурентоспроможну особистість.  

 На сьогодні підготовкою магістрів медсестринства в Україні займаються 6 закладів 

вищої медичної освіти. Ліцензований обсяг набору студентів для навчання в магітратурі 

становить 415 місць, що явно недостатньо, оскільки потреба закладів охорони здоров'я і 

закладів вищої медичної освіти і медичних сестрах з вищою медсестринською освітою 

(магістрах медсестринства) становить 9 тисяч осіб. Крім того, серед 415 місць ліцензованого 

обсягу, державне замовлення становить  лише 38 місць або 9,2%. . 

 Висновок. Галузь охорона здоров'я України потребує істотного збільшення кількості 

магістрів медсестринства. Це повністю відповідає проголошеному магістральному напряму 

розвитку держави на європейську інтеграцію з орієнтацією на фундаментальні 

загальнолюдські цінності, які в освітній галузі базуються на компетентності, інтелектуальній 

власності і науковому потенціалі країни Проблему можна вирішити шляхом збільшення 

кількості закладів вищої медичної освіти, в яких створені умови для підготовки магістрів 

медсестринства з одночасним збільшенням частки (до 50%) державного  замовлення в 

структурі ліцензованого обсягу. 

 Ключові слова:  вища освіта, медсестринство, формування конкурентоздатного 

фахівця.   
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ВЫСШЕЕ МЕДСЕСТРИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЩЕСТВА 

 

Васильева Е. А., Остапчук А. А., Свиридюк В. З. 

КВУЗ «Житомирский медицинскийиінститут» Житомирскгої областного совета 

 

 Резюме. Медицинские сестры играют важную роль в решении проблем здравоохранения. 

Европейский вектор развития Украины поставил акцент на научном обосновании 

необходимости расширения сфер деятельности медсестринского персонала в системе 

здравоохранения, предоставлении медсестрам большей самостоятельности и автономии при 

условии повышения их образовательного уровня. 

 Целью работы является освещение основных путей развития современного высшего 

медсестринского образования в Украине, роли и места бакалавров и магистров 

медсестринства в системе здравоохранения и в медицинском образовании, анализ и оценка 

новых перспективных подходов по развитию высшего медсестринского образования в условиях 

информационного общества .. 

 Для достижения цели использованы методы системного анализа и логического 

обобщения. 

 Результаты. На основе теоретического анализа проблемы установлено, что ведущим 

системообразующим подходом к  развитию высшего медсестринского образования в условиях 

современного информационного общества есть технолологический, реализация которого 

обеспечивает формирование у медицинских сестер с высшим образованием качеств 

конкурентоспособной личности. 

 Результаты анализа образовательных стандартов и учебных программ для 

магистерского образовательного уровня в развитых странах мира позволяют утверждать, 

что в основу подготовки магистра должно быть положено тесное сочетание обучения с 

научными исследованиями, которое и формирует научную информационно-коммуникативную 

компетентность магистра, как высококвалифицированного специалиста и 

конкурентоспособную личность. 

 Сегодня подготовкой магистров медсестринства в Украине занимаются 6 учреждений 

высшего медицинского образования. Лицензированный объем набора студентов для обучения в 

магитратуре составляет 415 мест, что явно недостаточно, поскольку потребность 

учреждений здравоохранения и учреждений высшего медицинского образования и медицинских 

сестрах с высшим медсестринской образованием (магистрах медсестринства) составляет 

9000 человек. Кроме того, среди 415 мест лицензированного объема, государственный заказ 

составляет лишь 38 мест или 9,2%. . 

 Вывод. Отрасль здравоохранения Украины нуждается существенного увеличения 

количества магистров медсестринства. Это полностью соответствует провозглашенному 

магистральному направления развития государства на европейскую интеграцию с ориентацией 

на фундаментальные общечеловеческие ценности, которые в сфере образования базируются на 

компетентности, интеллектуальной собственности и научном потенциале страны Проблему 

можно решить путем увеличения количества заведений высшего медицинского образования, в 

которых созданы условия для подготовки магистров медсестринства с одновременным 

увеличением доли (до 50%) государственного заказа в структуре лицензированного объема. 

 Ключевые слова: высшее образование, медсестринство, формирования 

конкурентоспособного специалиста. 
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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК ОДИН З ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМКІВ 

ДІЯЛЬНОСТІ КВНЗ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ» ЖОР 

  

Горай О. В., Кірячок М. В. 

КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради 

 

INTERNATIONAL COOPERATION AS ONE OF THE PRIORITY AREAS OF 

ACTIVITY 

MHEI “ZHYTOMYR MEDICAL INSTITUTE” ZHYTOMYR REGIONAL COUNCIL 

 

Goray O. V., Kiriachok M. V. 

MHEI “Zhytomyr Medical Institute” Zhytomyr Regional Council 

 

Abstract. The article determines that in the context of globalization and European integration 

processes the study of foreign experience in the organization and functioning of higher medical 

education is of great importance for Ukrainian nursing science and practice. The study of the dominant 

trends that accompany this process in particular the various aspects of globalization and the 

internationalization of nursing education is of particular relevance. 

The activity of MHEI «Zhytomyr Medical Institute» ZhRC in the framework of international 

cooperation is based on universal values and aims at forming those personal qualities of the student, 

which characterize him / her as a competitive specialist in the international labor market. The article 

outlines the main achievements of the Institute in the field of international cooperation, identifies 

promising directions for further work. 

Key words: international cooperation, internships, nursing. 

 

Актуальність проблеми. У контексті 

глобалізаційних та євроінтеграційних 

процесів вагомого значення для української 

медсестринської науки і практики набуває 

вивчення зарубіжного досвіду організації та 

функціонування вищої медичної освіти [1; 3]. 

Особливої актуальності набуває вивчення 

домінуючих тенденцій, що супроводжують 

цей процес, зокрема різних аспектів 

глобалізації та інтернаціоналізації 

медсестринської освіти. Основні напрями 

модернізації європейської вищої освіти були 

задекларовані в Болонській декларації (1999) 

та корелюють з провідними векторами 

модернізації вітчизняної вищої освіти, 

задекларованими в Законі України «Про 

вищу освіту» (2014), що зумовлює 

доцільність вивчення, узагальнення й 

провадження в практику вітчизняних 

закладів вищої освіти досвіду європейських 

країн [4]. Одним із провідних напрямків 

ефективного розвитку КВНЗ «Житомирський 

медичний інститут» ЖОР є міжнародне 

співробітництво, головною метою якого є 

формування позитивного міжнародного 

іміджу інституту, підтримка та розвиток 

зарубіжних відносин в освітньо-наукових, 

соціальних, культурних сферах, залучення 

досвіду інших країн задля перманентного 

підвищення якості надання освітніх послуг в 

закладі. 

Метою статті є висвітлення основних 

віх діяльності Житомирського медичного 

інституту в контексті міжнародного 

співробітництва в межах  процесу 

інтернаціоналізації вищої медсестринської 

освіти. 

Вклад основного матеріалу. 

 Міжнародне співробітництво та 

інтернаціоналізація в галузі освіти є 

важливою нормою Болонської співдружності 

освітян, оскільки реально сприяє 

підвищенню мобільності викладачів і 

студентів, самостійності майбутніх фахівців, 

рівня їх самоорганізації, а також підвищує 

якість освіти в цілому. 

Необхідність спільного європейського 

освітнього простору 
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(European Higher Education Area) лежить в 

основі Болонської декларації, суттєвим 

аспектом якої була ідея, що заклади вищої 

освіти мають взяти на себе відповідальність 

за формування майбутніх професійних еліт 

нового ґатунку.  Тобто метою створення 

Європейського простору вищої освіти було 

формування якостей конкурентоздатної 

особистості в здобувачів вищої освіти [2]. 

Відтак,  Європейський простір вищої освіти є 

багатоаспектним і багатовимірним явищем, 

невід’ємною складовою якого є міжнародне 

співробітництво та інтернаціоналізація 

освітнього процесу. 

У рамках втілення означених освітніх 

напрямів у КВНЗ «Житомирський медичний 

інститут» Житомирської обласної ради 

реалізуються наступні заходи: 

- асиміляція та використання 

міжнародного досвіду; 

- організація та реалізація спільних 

міжнародних науково-дослідних проектів; 

- гуманітарно-культурне 

співробітництво; 

- підготовка фахівців для зарубіжних 

країн. 

Сьогодні інститут здійснює 

співробітництво з більш ніж 

10 міжнародними партнерами. Науково-

педагогічний колектив інституту підтримує 

тісні міжнародні зв'язки, здійснює обмін 

інформацією, навчальними програмами та 

навчальною літературою з закладами Канади, 

США, Польщі, Хорватії, Словаччини, Литви, 

Чехії, Грузії. Зокрема  підписано угоди з  

Коледжем прикладних гуманітарних наук і 

технологій Мохаук (Канада), Жешувським 

університетом (Польща), Вищою школою 

агробізнесу  (Польща), Вищою школою 

медичною (Польща), Державною вищою 

техніко-економічною школою ім. о. 

Броніслава Маркевича (Польща), 

Корпорацією «Карієр Імпрувмент 

Консалтинг, Інк.» (США), Вищою школою 

наук про здоров’я (Польща), Асоціацією 

медичних сестер та акушерок Словаччини. 

   Підписання угод про співпрацю з 

іноземними партнерами надало можливість: 

- організації стажування викладачів та 

студентів; 

- здійснювати обмін педагогічним і 

науковим досвідом з підготовки фахівців 

медичної галузі; 

- брати участь у програмах 

закордонного стажування; 

- входити до організаційних комітетів 

міжнародних конференцій, симпозіумів, 

форумів, редакційних колегій закордонних 

фахових видань; 

 - проведення наукових досліджень  та 

презентація їх результатів  у закордонних 

фахових виданнях. 

- активізувати мобільність студентів 

інституту, розширити можливості їх 

навчання, стажувань, навчальних практик у 

закордонних університетах;  

- розробки концепції подвійного 

диплому за напрямком підготовки 

“Сестринська справа” освітнього ступеня  

“бакалавр”; 

- збільшити кількість іноземних 

студентів; 

- співпрацювати з міжнародними 

фондами. 

Так, з метою реалізації права науково-

педагогічних працівників на академічну 

мобільність для провадження професійної 

діяльності на підставі договору між 

інститутом і Жешувським медичним 

університетом на 2015-2020 р. в рамках 

програми ERASMUS+ відбулося грантове 

стажування проректора з навчальної роботи 

Гордійчук С. В. та завідувача навчально-

методичної лабораторії Шигонської Н. В. за 

напрямом «Staff Mobility for Teaching». 

Також учасницею програми ERASMUS стала 

студентка 602 групи спеціальності 

«Сестринська справа» освітнього ступеня 

магістр В. Кривицька.  

У 2019 році завідувач кафедри 

«Сестринська справа», доктор медичних 

наук, професор В. О. Заболотнов у рамках 

програми ERASMUS+ прочитав англійською 

мовою курс лекцій для студентів 

Жешувського університету, які в 

майбутньому стануть медичними сестрами та 

лікарями. Студенти із зацікавленням 

сприйняли лекційний матеріал, виявили 

інтерес до особливостей реформування 

системи охорони здоров’я, зокрема 
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медсестринства, в Україні, активно 

долучалися до обговорень та дискусій. 

Співробітники начального закладу 

беруть активну участь у фахових 

стажуваннях за кордоном: ректор інституту 

Шатило В. Й. пройшов курс стажування у 

Вищий школі агробізнесу (Польща); 

проректор з гуманітарної освіти та виховання 

і міжнародного співробітництва Горай О. В. 

пройшла стажування в Університеті 

інформатики та мистецтв (Польща) за 

програмою «Сучасний університет – 

проектний підхід до організації роботи згідно 

до положень європейських кваліфікаційних 

рамок» та курс навчання в Вебб інституті 

лідерства, маркетингу та демократії, що при 

Раскін Коледж в Оксфорді (Великобританія), 

а також Горай О.В. і проректор з навчальної 

роботи Гордійчук С.В. пройшли стажування 

з менеджменту в медсестринстві в 

Університеті ім. Павла Йозефа Шафарика в 

Кошицях (Словаччина). Співробітники 

інституту мали можливість обмінятись 

досвідом з підготовки медичних фахівців на 

Young Europe Forum, (Польща), де пройшли 

курси з надання невідкладної допомоги та 

реанімації.   П. В. Яворський – проректор з 

практичної роботи, доктор медичних наук 

пройшов стажування в Люблінському 

медичному університеті (Польща), в межах 

якого ознайомився з роботою структурних 

підрозділів навчального закладу, взяв участь 

у робочих зустрічах з ректором університету 

Анджеєм Дропом, головою Люблінського 

воєводства Польщі Пшемиславом Чарнеком, 

відвідав провідні медичні заклади регіону та 

взяв участь у фахових дискусіях щодо 

широкого кола питань реформування 

медичної галузі й сучасних тенденцій в 

медичній освіті, зокрема в удосконаленні 

практичного навчання медичних фахівців на 

сучасному етапі, ролі медичної сестри в 

контексті реформування медичній галузі в 

Україні та досвіду країн Європи.  

У 2018 році в м. Кошице та м. Прешов 

(Словацька Республіка) асистент кафедри 

природничих і соціально-гуманітарних 

дисциплін Березюк Ю. пройшла науково-

практичне стажування "Професійна 

підготовка фахівців в умовах неперервної 

освіти: андрагогічний підхід". Цього ж року 

викладачі інституту Чернецька В.І. та к.п.н. 

Шарлович З.П. пройшли стажування 

педагогічних і науково-педагогічних 

працівників закладів вищої освіти в Польщі 

на базі Варшавського Уніварситету Collegium 

Civitas за програмою «Інтернаціоналізація та 

мобільність у вищій школі. Організація 

навчального процесу, інноваційні методи та 

технології навчання у вищих навчальних 

накладах Польщі». 

3 по 6 лютого 2019 року ректор 

Житомирського медичного інституту 

В.Й. Шатило, проректор з навчальної роботи 

С.В. Гордійчук та проректор з гуманітарної 

освіти, виховання та міжнародного 

співробітництва О.В. Горай відвідали з 

робочим візитом м. Познань (Польща). 

Представники адміністрації навчального 

закладу пройшли стажування з управління та 

освітнього процесу в Державній вищій школі 

м. Каліша; ознайомилися з роботою фундації 

НСР м. Познань; перейняли інноваційний 

досвід роботи Медичного центру НСР.  

Ректор інституту – доктор медичних 

наук, професор Шатило В.Й.  входить до 

складу редакційного комітету журналу 

Жешувського університету і Народного 

інституту ліків «Огляд медичний» (Польща). 

Також навчальний заклад став 

співорганізатором І Міжнародної 

конференції «Міждисциплінарні аспекти 

краси, здоров’я і хвороб», що відбулася у 

Вищій технічно-економічній школі 

ім. о. Броніслава Марковича (м. Ярослав, 

Польща). У межах двосторонньої співпраці 

було проведено спільні наукові дослідження 

з Жешувським медичним університетом 

(Польща) на тему «Догляд за людьми 

похилого віку». За результатами наукових 

досліджень  видано монографію та ряд 

публікацій у фахових періодичних виданнях. 

Згідно з договором про 

співробітництво між навчальними закладами 

10 випускників інституту спеціальності 

«Сестринська справа» освітнього ступеня 

бакалавр продовжили навчання у Вищій 

школі агробізнесу (Польща). 

Викладачі та студенти навчального 

закладу беруть участь у міжнародних 

симпозіумах, форумах, круглих столах. 

Зокрема делегація інституту в складі 
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проректора з наукової роботи, доктора 

медичних наук Свиридюка В. З., кандидата 

педагогічних наук Шигонської Н. В. та 

студентки-магістра спеціальності 

«Сестринська справа» Рябухи І. взяла участь 

у ІV Підкарпатських міжнародних дебатах 

науково-студентського товариства медичних 

сестер «Методологія наукових досліджень в 

медсестринстві (Польща), ІV Міжнародній 

науковій конференції наукового 

студентського товариства медичних сестер 

Підкарпатського регіону «Якісні та кількісні 

дослідження у медсестринстві» (Польща) та 

Науково-освітній конференції ІV Жешувські 

дні медсестринства.  

Викладачі інституту взяли участь у 

Міжнародній науково-практичній 

конференції «III Жезовські читання  з 

медсестринства. Громадське здоров’я. 

Медсестринство ХХІ сторіччя» (Польща) та 

Міжнародній конференції «Їглавські дні 

здоров’я», яка проводилась на базі Вищої  

політехнічної школи (Чехія). 

Інститут має досвід роботи з 

міжнародними фондами та організаціями. 

Так, науково-педагогічні співробітники 

інституту взяли участь у Міжнародному 

проекті MATRA. Під егідою та за сприяння 

Дитячого Фонду ООН (UNICEF) на базі 

інституту було створено Всеукраїнський 

тренінговий центр з питань профілактики 

передачі ВІЛ від матері до дитини. За час 

роботи центру пройшли навчання 380 

викладачів вищих медичних навчальних 

закладів України.  

У грудні 2018 року стартував україно-

швейцарський проект «Розвиток медичної 

освіти в Україні» за сприяння 

Швейцарського інституту тропічної 

медицини та громадського здоров’я (Swiss 

TPH) і за фінансування Швейцарської агенції 

з розвитку та співробітництва (Swiss Agency 

for Development and Cooperation – SDC), що 

триватиме до кінця 2022 року. 

Основним завданням програми є 

допомога закладам вищої медичної освіти у 

впровадженні освітніх інновацій в рамках 

реформи медичної освіти МОЗ України з 

пріоритетним розвитком сімейної медицини. 

Основними партнерами проекту є МОЗ 

України, Інститут медсестринських наук (м. 

Базель, Швейцарія), Маастрихтський 

університет (Нідерланди) та Школа охорони 

здоров'я Національного університету «Києво-

Могилянська академія». 

КВНЗ «Житомирський медичний 

інститут» Житомирської обласної ради взяв 

участь у конкурсі та здобув можливість 

долучитися до зазначеного проекту. У 

проекті братимуть участь 3 медичні 

університети та 3 заклади вищої освіти для 

медичних сестер. 

Упродовж 2019 –грудня 2022 рр. 

україно-швейцарський проект надаватиме 

таку підтримку для обраних закладів: 

• відкриття та оснащення 

симуляційних центрів у закладах, щоби 

студенти могли опановувати базові клінічні 

навички в сімейній медицині; 

• впровадження інноваційних 

технологій, у тому числі системи е-навчання; 

• організація тренінгів для викладачів 

щодо студентоорієнтованого навчання; 

• посилення академічної 

доброчесності; 

• розвиток найкращих практик у 

навчанні та клінічній практиці завдяки 

міжнародній співпраці; 

• розбудова дослідницьких 

спроможностей закладів освіти; 

• підвищення інституційної 

спроможності для ведення ефективної 

проектної діяльності. 

Реалізація цих завдань відкриє нові 

можливості для професійного розвитку як 

студентів, так і викладачів. Заклади освіти 

отримають потужний поштовх до виходу на 

якісно новий рівень. У грудні 2018 р. стартом 

до реалізації проекту стало підписання Угоди 

щодо реалізації україно-швейцарського 

проекту технічної допомоги «Розвиток 

медичної освіти» між керівником україно-

швейцарського проекту «Розвиток медичної 

освіти», Швейцарським інститутом 

тропічного і громадського здоров’я (м. 

Базель, Швейцарія) і КВНЗ «Житомирський 

медичний інститут» Житомирської обласної 

ради. 

Завдяки міжнародному 

співробітництву студенти та випускники 

навчального закладу мають можливість 
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стажування та працевлаштування в медичних 

закладах європейського Союзу. 

 Важливою складовою міжнародної 

співпраці в сфері вищої освіти є залучення на 

навчання іноземних громадян. З метою 

розширення мапи співробітництва та 

залучення до навчання іноземних студентів 

навчальний заклад провадить: 

- інформаційно-рекламну діяльність 

закладу в забезпеченні інтеграційних 

процесів; 

- пропагування вагомих досягнень 

закладу; 

- використання сучасних технологій 

профорієнтаційної роботи, в т.ч. оновлення 

інформаційного пакету з використанням 

іноземних мов; 

- організацію зустрічей із 

закордонними колегами; 

- проведення онлайн-лекцій, вебінарів, 

науково-практичних конференцій круглих 

столів; 

- участь у міжнародних науково-

освітніх ярмарках, виставках та інших 

заходах з метою залучення іноземних 

рекрутингових компаній-посередників.  

Висновки. Отже, інтернаціоналізація 

освітнього процесу є явищем 

багатоаспектним. Вища медсестринська 

освіта ґрунтується на ідеях європейської 

освітньої політики: автономії університету – 

продовжувача європейської гуманістичної 

традиції; моральної та інтелектуальної 

незалежності від будь-якої політичної влади 

або ідеології; свободи та безперервності 

навчання і наукових досліджень; 

толерантності  й відкритості до взаємовпливу 

культур. 

Освітня діяльність КВНЗ  

«Житомирський медичний  інститут»  ЖОР 

базується на загальнолюдських цінностях й 

спрямована на формування тих особистісних 

якостей студента, які характеризують його як 

конкурентоздатного фахівця на 

міжнародному ринку праці. 
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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК ОДИН З ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМКІВ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

КВНЗ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ» ЖОР 
 

Горай О. В., Кірячок М. В. 

КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради 

 

Резюме. У статті визначено, що в контексті глобалізаційних та євроінтеграційних 

процесів вагомого значення для української медсестринської науки і практики набуває вивчення 

зарубіжного досвіду організації та функціонування вищої медичної освіти. Особливої 

актуальності набуває вивчення домінуючих тенденцій, що супроводжують цей процес, зокрема 

різних аспектів глобалізації та інтернаціоналізації медсестринської освіти. 

Діяльність КВНЗ «Житомирський медичний інститут» ЖОР в межах міжнародного 

співробітництва базується на загальнолюдських цінностях і спрямована на формування тих 

особистісних якостей студента, які характеризують його як конкурентоздатного фахівця на 

міжнародному ринку праці. У статті окреслено основні досягнення інституту на ниві 

міжнародної співпраці, визначено перспективні напрямки подальшої роботи. 

Ключові слова: міжнародне співробітництво, стажування, медсестринство. 

 
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КАК ОДИН ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КВУЗ «ЖИТОМИРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ» ЖОС 

 

Горай О. В., Кирячок М. В. 

КВУЗ «Житомирский медицинский институт» Житомирского областного совета 

 

Резюме. В статье определено, что в контексте глобализационных и интеграционных 

процессов большое значение для украинской медсестринской науки и практики приобретает 

изучение зарубежного опыта организации и функционирования высшего медицинского 

образования. Особую актуальность приобретает изучение доминирующих тенденций, 

сопровождающих этот процесс, в частности различных аспектов глобализации и 

интернационализации медсестринского образования. 

Деятельность КВУЗ «Житомирский медицинский институт» ЖОС в рамках 

международного сотрудничества базируется на общечеловеческих ценностях и направлена на 
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формирование тех личностных качеств студента, которые характеризуют его как 

конкурентоспособного специалиста на международном рынке труда. В статье обозначены 

основные достижения института на ниве международного сотрудничества, определены 

перспективные направления дальнейшей работы. 

Ключевые слова: международное сотрудничество, стажировка, медсестринство. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ 

 

Гордійчук С. В. 

КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради 

 

CONCEPTUAL APPROACHES TO ENSURING THE QUALITY OF EDUCATIONAL 

ACTIVITIES IN INSTITUTION OF HIGHER MEDICAL EDUCATION 

 

Gordiichuk S. V. 

MHEI «Zhytomyr Medical Institute» Zhytomyr Regional Council 

 

Abstract: In the article the analysis of legislative basis concerning quality assurance of the 

educational activity of the Institute is given. The basic principles and tools of the internal system of 

quality assurance of educational activity are outlined: creation of the center of expertise and 

monitoring of the quality of educational activity, monitoring of the quality of formation of a contingent 

of students, quality of the formation of general and special competences, ensuring of advanced training 

of pedagogical workers, activity of pedagogical workers and students, ensuring the quality of 

education for student involvement and informatization of the educational process. The importance of 

ongoing communication and implementation of various forms of stakeholder feedback is emphasized. 

Key words: medical education, quality assurance, educational activities. 

 

Вступ: Трансформація системи 

охорони здоров’я неможлива без змін у 

медичній освіті, оскільки саме від знань та 

кваліфікації медичних фахівців, здобутих під 

час навчання, залежить життя та здоров’я 

пацієнта. Головною метою Стратегії 

розвитку медичної освіти на рівні держави 

[1] є підвищення конкурентоспроможності 

вищої медичної освіти і внаслідок цього 

підвищення якості надання медичних послуг. 

Основним завданням вдосконалення та 

модернізації підготовки спеціалістів у галузі 

охорони здоров’я слід вважати зміну таких 

напрямків: забезпечення якості освітньої 

діяльності, якісну зміну післядипломної 

освіти, ефективне фінансування та 

управління медичних закладів освіти, 

формування академічної культури, розвиток 

наукових досліджень. 

Мета: полягає в науковому 

обґрунтуванні концептуальних підходів до 

забезпечення якості освітньої діяльності, що 

здійснюється у КВНЗ «Житомирський 

медичний інститут» Житомирської обласної 

ради. 

Виклад основного матеріалу: З 

метою визначення основних правил 

організації та управління освітньою 

діяльністю, а також забезпечення якості 

медичної освіти на інституційному рівні у 

КВНЗ «Житомирський медичний інститут» 

Житомирської обласної ради було створено 

Положення про внутрішнє забезпечення 

освітньої діяльності та якості вищої освіти 

[2]. Даним нормативно-правовим 

документом визначено стратегію розвитку 

інституту шляхом: формування сучасного 

науково-інноваційного середовища, що 

сприяє розробці та впровадженню інновації, 

забезпечення високої якості освіти; 

формування міжнародного іміджу закладу 

освіт як освітнього та наукового центру; 

відкриття аспірантури з медсестринства для 

підготовки наукових кадрів докторів 

філософії з медсестринства; розробку 

мережевих електронних ресурсів нового 

покоління (розвиток інфраструктури 

мережевої системи інституту, застосування 

дистанційної безперервної освіти тощо). 

Механізм розробки, затвердження, 

моніторингу та періодичного перегляду 

освітніх програм регулюється Положенням 

про організацію освітнього процесу у КВНЗ 

«Житомирський медичний інститут» 

42



 

 
МАГІСТР МЕДСЕСТРИНСТВА № 2 (22) 2019 

 

Житомирської обласної ради [3]. 

Особливостями даного нормативно-

правового документу є те, що до структури  

інститу входить медичний коледж, у якому 

здійснюється підготовка майбутніх медичних 

фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст» за спеціальністю 223 

«Медсестринство» (спеціалізації «Лікувальна 

справа», «Сестринська справа», «Акушерська 

справа») та спеціальності 221 «Стоматологія» 

(спеціалізації «Стоматологія», «Стоматологія 

ортопедична»). Водночас інститут здійснює 

підготовку за освітнім рівнем бакалавр для 

спеціальності 223 «Медсестринство», 224 

«Технології медичної діагностики та 

лікування», 227 «Фізична терапія, 

ерготерапія», а також магістрів за 

спеціальністю 223 «Медсестринство» та 229 

«Громадське здоров’я». 

Планування освітньої діяльності у 

медичному інституті ґрунтується на 

відповідності освітніх програм кожної 

спеціальності стандартам вищої освіти, що 

надає можливість визначати та оцінювати 

зміст та результативність освітнього процесу. 

Освітня програма для певної спеціальності 

розробляється робочою групою інституту, до 

складу якої входять провідні фахівці з даної 

спеціальності, і представляє собою структуру 

освітніх компонентів на відповідному рівні 

вищої освіти в межах кожної спеціальності.  

Формування якісного контингенту 

здобувачів вищої освіти здійснюється через 

довузівську підготовку, профорієнтаційну 

роботу серед школярів та медичних фахівців 

у закладах охорони здоров’я, співробітництво 

з роботодавцями, організацію роботи 

приймальної комісії тощо. Так, на нашу 

думку, необхідним складником підвищення 

якості формування контингенту майбутніх 

медичних спеціалістів є організація та 

проведення тесту загальної компетентності 

рівня початкових знань здобувачів вищої 

освіти, що проводиться у медичному 

інституті для студентів нового набору на 

початку навчального року через оцінку рівня 

знань української мови, математичної 

освіченості, базових компетентностей з 

профільних дисциплін природничого циклу 

підготовки (біологія, хімія), навчальної 

компетентності, інформаційної складової, 

міжособистісної та культурної 

компетентностей. Крім того, покращення 

якості профорієнтаційної роботи 

здійснюється завдяки щорічним зустрічам 

представників інституту з випускниками всієї 

мережі шкіл міста. Такі зустрічі проходять у 

два етапи:  перший – це теоретична складова, 

що здійснюється у загальноосвітніх закладах 

з актуальних питань медичної допомоги; 

другий проводиться на базі закладу освіти у 

спеціалізованих доклінічних кабінетах та 

симуляційних центрах, де кожен охочий 

може вдосконалити набуті знання та навички 

на медичних фантомах та муляжах. Якість 

набору контингенту на бакалаврські та 

магістерські освітні програми забезпечується 

за рахунок: заохочення здобувачів освіти до 

участі в наукових дослідженнях в межах 

діяльності Наукового товариства студентів; 

мотивації студентів до підготовки та участі в 

міжнародних, всеукраїнських та 

регіональних наукових конференціях; 

залучення здобувачів медичної освіти до 

участі у міжнародних, українських, 

регіональних, інститутських конкурсах 

студентських наукових робіт, олімпіадах; 

заохочення здобувачів освіти до публікації 

статей за результатами їхньої науково-

дослідної роботи. 

Внутрішньою системою забезпечення 

якості освітньої діяльності передбачено 

наявність у закладі медичної освіти системи 

оцінювання знань здобувачів, що 

здійснюється за кредитно-трансферною 

накопичувальною системою та моніторингу 

за якістю аудиторної та самостійної 

діяльності студентів. Так, у медичному 

інституті контроль знань студентів 

здійснюється на вхідному, поточному, 

семестровому, ректорському та 

підсумковому рівнях. Вхідний контроль 

проводиться на початку навчання у закладі 

медичної освіти з метою виявлення 

шкільного рівня підготовки, необхідного для 

засвоєння конкретної дисципліни, та надання 

практичної індивідуальної допомоги 

студентам у поповненні необхідних знань. 

Останні дослідження якості освітньої 

діяльності у медичному інституті були 

присвячені аналізу кореляційних зав’язків 

між дисциплінами, які вивчались у 
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загальноосвітніх закладах, та навчальними 

дисциплінами природничо-наукової та 

професійної і практичної підготовки. Так, 

наприклад, було встановлено зв’язок 

кореляції Спірмена середньої сили між 

якісними показниками рівня навчальних 

досягнень з загальноосвітньої дисципліни 

«Біологія» та профільними навчальними 

дисциплінами «Медична біологія», «Основи 

медичної генетики» на відділеннях 

«Сестринська справа» та «Лікувальна 

справа». Отже, наявність базових знань з 

біології у студентів дозволили сформувати 

професійні знання з медичної біології та 

генетики на молекулярно-генетичному, 

клітинному та онтогенетичному рівнях 

організації життя з урахуванням специфіки 

організму людини та біологічної клітини. 

Натомість низький рівень біологічних знань 

зі шкільного курсу у майбутніх акушерок не 

дозволив у повному обсязі сформувати 

біологічне мислення, що пов’язане з 

подальшим вивченням спадкової патології на 

профільних (клінічних) дисциплінах [4].  

Важливим елементом забезпечення 

якості освітньої діяльності є моніторингові 

дослідження кінцевого рівня знань. З метою 

визначення кінцевого рівня успішності 

студентів щосеместру згідно з наказом 

ректора інституту завідувачі кафедр, голови 

предметних циклових комісій забезпечують 

створення, вдосконалення, оновлення 150-ти 

рекомендованих тестових завдань з 

дисциплін, вивчення яких завершено у 

поточному семестрі. Сформована база 

тестових даних вноситься до програми 

«Колоквіум» [5], що здатна автоматизувати 

процес тестування студентів. Програма 

дозволяє: сформувати єдиний каталог тестів з 

можливістю її використання для різних 

дисциплін; використовувати значну кількість 

режимів (алгоритмів) тестування й 

оцінювання; здійснювати моніторинг 

процесу тестування в реальному часі; 

проводити статистичний аналіз результатів 

тестування з метою контролю знань 

студентів та оцінювання якості організації 

освітнього процесу; автоматично отримувати 

рейтингові списки за результатами 

тестування; ректорату контролювати 

ефективність роботи викладачів та якість 

знань студентів; накопичувати та аналізувати 

результати тестування студентів протягом 

всього періоду навчання; підвищувати 

ефективність тестів за допомогою 

спеціальних засобів аналізу результатів. За 

підсумками моніторингових досліджень 

кінцевого рівня знань студентів Центром 

експертизи та моніторингу якості освітньої 

діяльності [6] проводиться детальний аналіз 

отриманих результатів, що розглядається на 

засіданні Вченої та педагогічних рад 

навчального закладу. 

Загалом основними завданнями 

діяльності Центру експертизи та моніторингу 

якості освітньої діяльності є: 

• розробка нормативно-методичного 

забезпечення системи контролю якості 

освіти; 

• експертиза та моніторинг визначення 

показників та чинників забезпечення якості 

освіти; 

• розробка експертних схем аналізу 

навчальних планів, освітніх програм і 

характеристик на предмет їх відповідності 

державним стандартам; 

• організація і проведення анкетування 

студентів і викладачів з питань якості освіти; 

• розробка та апробування системи 

комплексного рейтингування викладачів 

інституту; розробка методик самодіагностики 

успішності студентів (за результатами 

тестування, атестації, виконання 

індивідуального плану, занять з тієї чи іншої 

дисципліни, самостійної роботи тощо); 

• підготовка щорічного звіту за 

підсумками роботи Центру; 

• вивчення та узагальнення досвіду 

інших ЗВО щодо діяльності експертних 

служб та моніторингових досліджень; 

• взаємодія та співпраця з провідними 

ЗВО; 

• створення інформаційної бази, що 

всебічно висвітлює діяльність інституту як 

загалом, так і його кафедр, циклових комісій 

і викладачів зокрема; 

• отримання єдиних комплексних 

критеріїв для оцінювання і контролю рівня та 

ефективності роботи кафедр, циклових 

комісій і викладачів; 
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• удосконалення діяльності й розвиток 

інституту через критичний і відвертий аналіз 

колективом результатів власної праці; 

• стимулювання видів діяльності, що 

сприяють підвищенню рейтингу інституту 

загалом. 

Структура Центру експертизи та 

моніторингу якості освітньої діяльності, що 

являє собою складову моделі внутрішньої 

системи забезпечення якості КВНЗ 

«Житомирський медичний інститут», 

визначає взаємозв’язок між ректоратом, 

Центром експертизи та моніторингу освітньої 

діяльності, навчально-методичним відділом 

інституту та визначає функції кожного 

структурного підрозділу: 

- підрозділ ліцензування, акредитації, 

атестації – організація й здійснення 

процедур ліцензування освітньої діяльності, 

державної акредитації спеціальностей, 

атестації науково-педагогічних та 

педагогічних працівників, що реалізується у 

навчальному закладі та ін.; 

- підрозділ якості практичних навичок 

та зв’язку з роботодавцями – організація  

практичної підготовки студентів у реальних 

умовах лікувального закладу; 

розширення/формування баз практик у 

лікувально-профілактичних установах; 

підготовка договорів на проведення практик 

з гарантіями наступного працевлаштування 

для випускників та ін.; 

- підрозділ організації профорієнтації 

та вступу абітурієнтів – створення системи 

профорієнтації та відбору талановитої молоді 

для навчання в закладі шляхом організації 

спільних предметних олімпіад та творчих 

конкурсів серед випускних шкіл, гімназій, 

ліцеїв області та ін.; 

- підрозділ якості діяльності кафедр 

та циклових комісій – створення банку даних 

освітніх технологій, над якими працюють 

науково-педагогічні та педагогічні 

працівники, що надає можливість ефективно 

підвищувати інноваційну культуру всіх 

учасників освітнього процесу та ін.; 

- підрозділ інформаційно-технічної 

обробки та збереження даних – організація, 

збереження, обробка, інтерпретація 

інформації про стан і динаміку показників 

якості освіти в закладі для наступної 

розробки обґрунтованих управлінських 

рішень та ін.; 

- студентському підрозділу з якості 

освіти – формування академічного етносу, 

несумісного з явищами корупції, академічної 

нечесності, списування, плагіату тощо та ін. 

Необхідною складовою внутрішньої 

системи забезпечення якості у підготовці 

медичних кадрів слід вважати посилену 

практичну підготовку здобувачів, яка 

передбачає безперервність і послідовність її 

проведення протягом навчання, що сприяє 

закріпленню відповідних компетентностей у 

майбутніх фахівців. У КВНЗ «Житомирський 

медичний інститут» ЖОР організацію 

виробничих та переддипломних практик 

студентів регламентує Положення про 

порядок проведення практики студентів. 

Відповідним документом визначено, що 

практика є невід’ємною складовою частиною 

підготовки фахівців та спрямована на 

закріплення теоретичних знань, отриманих 

студентом за час навчання, набуття і 

вдосконалення практичних навичок та вмінь 

за відповідною спеціальністю. У медичних 

навчальних закладах практична підготовка 

має дві складові: перша – навчальна 

практика, що проводиться на доклінічному 

етапі у спеціально обладнаних симуляційних 

центрах, де студенти мають змогу 

відпрацьовувати алгоритми дій у тій чи іншій 

клінічній ситуації з інтенсивної терапії та 

реаніматології, хірургії, педіатрії, акушерства 

та гінекології, при догляді за хворими тощо. 

Друга – проводиться на базі лікувально-

профілактичних закладів, з якими укладено 

угоду про співробітництво, де студенти 

можуть узагальнити та вдосконалити здобуті 

ними компетентності, оволодіти 

професійним досвідом у реальному часі, а 

також підібрати необхідний матеріал для 

проведення науково-пошукової діяльності 

студента. Контроль якості практичної 

діяльності щоденно здійснюється 

методичними керівниками. Кінцевий рівень 

знань, умінь та навичок здобутих студентами 

на практиці перевіряється через базу 

тестових даних програми «Колоквіум» у 

формі виконання тестових завдань 

(теоретична частина) та при усному 

комісійному опитуванні (практична частина). 
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Для ефективного управління якістю 

освітньої діяльності у закладі медичної 

освіти створено та активно реалізується 

електронна система збору та аналізу 

інформації, що представлена 

автоматизованою системою «Деканат» 

(розроблена ПП «Політек – СОФТ»). 

Система складається з пакету програм: 

- «Колоквіум» – призначений для 

автоматизованого тестування студентів; 

- «Навчальний план» – програма, що 

використовується у навчальній частині 

закладу. Вона забезпечує створення, 

редагування та обрахунок навчальних планів, 

отримання відповідних звітних документів, а 

також використовується для полегшення 

формування множини вакансій педагогічного 

навантаження; 

- «Навчальний процес» – програма для 

відображення в базі даних структури 

навчального процесу вищого навчального 

закладу;  обрахунку бюджету годин з кожної 

дисципліни, для кожної кафедри та у 

навчальному закладі загалом; реєстрації 

даних щодо всіх викладачів тощо; 

- «Кафедра» – програма, що дозволяє 

забезпечити розподіл педагогічного 

навантаження між викладачами, а також 

зафіксувати та проаналізувати виконання 

відповідного навантаження протягом року; 

- «Розклад» – програма для 

формування розкладу занять з можливістю 

деталізації його для кожного тижня семестру 

з урахуванням плану педагогічного 

навантаження та аудиторного фонду 

навчального закладу; 

- «ПС – Студент» – програма 

розрахована для організації обліку студентів, 

а також їх життєвого циклу у навчальному 

закладі (контролю успішності, руху 

студентів, формування академічної довідки, 

додатків до диплому). Забезпечує 

формування та друк звітної документації 

(семестрові та річні відомості, зведена 

відомість для диплому та ін.); 

- «ПС – журнал успішності WEB» – 

забезпечує можливості реєстрації поточної 

успішності та відвідувань занять студентами 

в реальному часі викладачами інституту; 

перегляд розкладу занять; організацію 

доступу до таких даних всім студентам 

інституту; генерацію множини звітних 

документів та узагальнюючих показників для 

здійснення всебічного аналізу даних щодо 

поточної успішності студентів і прийняття 

управлінських рішень; перегляд 

педагогічного навантаження; інтегрування 

даних щодо поточної успішності з метою 

автоматичного формування у базі даних 

підсумкових семестрових показників 

успішності та їх друку у вигляді заліково-

екзаменаційних відомостей. 

Крім того у навчальному закладі 

створено внутрішню систему Інтранет, де 

розміщуються навчальні робочі програми, 

навчально-методичні матеріали лекційних, 

практичних, самостійних, тестових завдань 

для кожної дисципліни навчального плану у 

розрізі спеціальностей [7].   

Пріоритетними напрямами діяльності 

інституту визначено: забезпечення якості 

кадрового складу; забезпечення наявності 

необхідних ресурсів для організації 

освітнього процесу та підтримки здобувачів 

вищої освіти; забезпечення академічної 

мобільності учасників освітнього процесу; 

наявність інформаційних систем для 

ефективного управління освітнім процесом; 

забезпечення публічної інформації про 

діяльність інституту; запобігання та 

виявлення академічного плагіату в наукових 

та навчальних працях учасників освітнього 

процесу. 

Складником системи забезпечення 

якості на інституційному рівні є формування 

якісного кадрового складу. Відповідно до п.2. 

статті 54 Закону України «Про освіту» 

педагогічні, науково-педагогічні та наукові 

працівники зобов’язані: «…постійно 

підвищувати свій професійний і 

загальнокультурний рівні та педагогічну 

майстерність; виконувати освітню програму 

для досягнення здобувачами освіти 

передбачених нею результатів навчання; 

сприяти розвитку здібностей здобувачів 

освіти, формуванню навичок здорового 

способу життя, дбати про їхнє фізичне і 

психічне здоров’я; дотримуватися 

академічної доброчесності та забезпечувати її 

дотримання здобувачами освіти в освітньому 

процесі та науковій діяльності….» [8].  Згідно 

з статтею 58 Закону України «Про вищу 
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освіту» основні вимоги до професійної 

діяльності науково-педагогічних, наукових і 

педагогічних працівників містять: 

«…забезпечення викладання на високому 

науково-теоретичному і методичному рівні 

навчальних дисциплін відповідної освітньої 

програми за спеціальністю, провадження 

наукової діяльності (для науково-

педагогічних працівників); підвищення 

професійного рівня, педагогічної 

майстерності, наукової кваліфікації (для 

науково-педагогічних працівників); 

дотримання норм педагогічної етики, моралі, 

повага гідності осіб, які навчаються у вищих 

навчальних закладах, прищеплення їм любові 

до України, виховання їх у дусі українського 

патріотизму і поваги до Конституції України 

та державних символів України; розвиток у 

осіб, які навчаються у вищих навчальних 

закладах, самостійності, ініціативності, 

творчих здібностей; дотримання статуту 

вищого навчального закладу, законів, інших 

нормативно-правових актів…..» [9]. 

У КВНЗ «Житомирський медичний 

інститут» Житомирської обласної ради 

процедура відбору та призначення на посади 

педагогічних та науково-педагогічних 

працівників регламентується Статутом 

закладу освіти, Положенням про порядок 

проведення конкурсу на заміщення 

вакантних посад науково-педагогічних та 

педагогічних працівників [10], Положенням 

про внутрішню систему забезпечення якості 

освітньої діяльності. Організація роботи 

науково-педагогічних та педагогічних 

працівників здійснюється відповідно до 

Положення про організацію освітнього 

процесу у закладі освіти та передбачає час на 

виконання навчальної, методичної, наукової, 

організаційної та інших видів діяльності.  

Документом, що унормовує 

планування та облік роботи науково-

педагогічних та педагогічних працівників є 

індивідуальний план, у якому кожен 

викладач відповідно до вимог освітньої 

програми та навчального плану 

спеціальностей, а також посадових обов’язків 

планує індивідуальну роботу на кожен 

семестр навчального року. Нормативними 

документами, що визначають педагогічне 

навантаження та види діяльності викладачів 

закладів освіти на навчальний рік є наказ 

Міністерства освіти і науки України № 450 

від 07.08.2002 року «Про затвердження норм 

часу для планування і обліку навчальної 

роботи та переліку основних видів 

методичної, наукової й організаційної роботи 

педагогічних і науково-педагогічних 

працівників вищих навчальних закладів» та 

Положення про планування та облік роботи 

педагогічних та науково-педагогічних 

працівників. 

За результатами навчального року 

кожен викладач інституту звітує про 

виконання індивідуального плану на 

засіданні кафедри/циклової комісії.  

 Оцінювання науково-педагогічних і 

педагогічних працівників передбачає 

проведення об’єктивного аналізу якості 

виконання складових компонентів освітнього 

процесу. Результатом такого оцінювання є 

формування індивідуальних рейтингів на 

основі показників переліку видів робіт, 

визначених у індивідуальному плані роботи, 

виконання посадових інструкцій тощо. 

Критеріями оцінювання педагогічної 

діяльності викладачів необхідно вважати 

якість навчальної, виховної, організаційно-

управлінської, громадсько-педагогічної, 

навчально-методичної роботи; проте перші 

два компоненти є найбільш важливими. 

Через них можна оперативно отримати 

інформацію про рівень здобутих 

компетентностей, вихованість студента і 

впливати на їх зміни. 

У закладі освіти щорічно здійснюється 

рейтингова оцінка діяльності педагогічних та 

науково-педагогічних працівників за 

напрямами: навчально-методичний, 

науковий, виховний, організаційний. 

Рейтингова таблиця формується за сумою 

балів, встановлених рейтинговою комісією з 

кожного напряму .  

КВНЗ "Житомирський інститут 

медсестринства" у вересні 2015 року в 

рамках імплементації Закону України "Про 

вищу освіту" розробив та затвердив Вченою 

радою інституту Положення про участь 

студентів у забезпеченні якості, згідно з яким 

заклад медичної освіти [11]: 

- керується переконанням, що 

постійне забезпечення і підвищення якості 
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своєї діяльності є покликанням і завданням 

вищого навчального закладу, за що він несе 

відповідальність перед студентами, 

працедавцями і суспільством; 

- має твердий намір вдосконалювати 

та розбудовувати внутрішню систему 

забезпечення та моніторингу якості 

діяльності у світлі стандартів і рекомендацій, 

викладених Європейською асоціацією із 

забезпечення якості вищої освіти у 

програмному документі "Стандарти і 

рекомендації щодо забезпечення якості в 

Європейському просторі вищої освіти", та з 

врахуванням локальної специфіки; 

- вважає студентів повноправними, 

компетентними та конструктивними 

партнерами в управлінні та забезпеченні 

якості вищої освіти, які можуть і повинні 

брати участь та впливати на організацію, 

зміст навчання та результати освітньої 

діяльності. У процесінавчання студент 

постає, по-перше, як 

споживачнавчальнихпослуг та 

послугсервісних служб Інституту; по-друге, 

як активний член інститутськоїспільноти, 

який разом з викладачамибере участь у 

навчально-виховнійроботі; по-третє, як 

уособлення результату діяльності ЗВО; 

- створює відповідні умови для участі 

студентів у внутрішньому забезпеченні 

якості, зокрема процесах затвердження, 

перегляду та моніторингу освітніх програм, 

вдосконаленні критеріїв, правил і процедур 

оцінювання студентів, відбору викладачів та 

оцінки їхньої діяльності, наявних навчальних 

та інформаційних ресурсів тощо; 

- має на меті оформити чинні в 

навчальному закладі практики участі 

студентів у забезпеченні якості їхньої освіти 

та запровадити нові практики з досвіду 

європейських інститутів,активізувати їх роль 

у процесах покращення якості освіти. 

Скоординувати взаємодію органів 

студентського самоврядування, адміністрації, 

відповідальних осіб та підрозділів Інституту 

для організації процесів покращення якості 

освіти. 

Важливе значення для управління 

якістю в інституті мають різні форми 

зворотного зв’язку. У закладі проводять такі 

опитування студентів: 

- оцінка студентами рівня викладання 

– наприкінці кожного семестру проводять 

опитування студентів щодо рівня викладання 

предметів. Мета анкети – отримати 

зворотний зв’язок, краще зорієнтуватися у 

потребах, можливостях студентів та 

врахувати їх пропозиції для підвищення 

якості викладів та управління навчальним 

процесом у цілому; 

- оцінка студентами рівня сервісів – 

наприкінці кожного навчального року 

проводять опитування студентів щодо їх 

задоволеності роботою сервісних відділів 

(кафедри (відділення), навчально-

методичний відділ, відділ кадрів, бібліотека, 

відділ технічних засобів, науковий відділ, 

психолог інституту, соціальний педагог, 

їдальня, гуртожиток тощо); 

- оцінка студентами вступної 

кампанії та системи адаптації до 

студентського життя – щорічно протягом 

вересня проводять опитування студентів 

першого року навчання з метою отримання 

зворотного зв’язку з питань діяльності 

приймальної комісії: оцінюють чіткість і 

зрозумілість правил прийому; своєчасність і 

прозорість оголошення результатів прийому; 

організацію прийому документів, підписання 

договорів; організацію поселення в 

гуртожитки; систему заходів ознайомлення з 

діяльністю сервісних відділів; аналізують 

мотиваційні чинники вибору навчального 

закладу та спеціальності з метою покращення 

стратегії вступної кампанії. 

Висновок: Модернізація медичної 

освіти у контексті входження до Єдиного 

європейського освітнього простору та 

реформування системи охорони здоров’я, що 

відбувається сьогодні у державі, вимагають 

від закладів вищої медичної освіти зміни 

парадигми та концептуальних підходів до 

управління і організації освітньої діяльності. 

Забезпечення якості освітнього процесу є 

пріоритетним завданням діяльності закладів 

медичної освіти, оскільки від рівня 

сформованості загальних та фахових 

компетентностей випускників залежить 

рівень надання медичної допомоги 

населенню країни. 

У той же час управління якістю 

освітньої діяльності у медичному закладі 
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освіти на основі системного, процесного, 

ситуаційного, інноваційного підходів сприяє 

впровадженню інноваційних технологій; 

вдосконаленню змісту, методів, форм 

організації освітнього процесу; створює 

умови для оновлення освітньої політики та 

конкурентоспроможності інституту на ринку 

освітніх послуг. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ 

 

Гордійчук С. В. 

КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради 

 

Резюме: У статті проаналізовано нормативно-правову базу щодо забезпечення якості 

освітньої діяльності інституту. Окреслено основні принципи та інструменти внутрішньої 

системи забезпечення якості освітньої діяльності: створення центру експертизи та 

моніторингу якості освітньої діяльності, моніторинг якості формування контингенту 

студентів, якість формування загальних та спеціальних компетентностей, забезпечення 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, діяльність педагогічних працівників та 

студентів, забезпечення якості освіти за участю студентів та інформатизація освітнього 

процесу. Наголошено на важливості постійної комунікації та реалізації різноманітних форм 

зворотного зв’язку зі стейкхолдерами. 

Ключові слова: медична освіта, забезпечення якості, освітня діяльність. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО 

МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Гордийчук С. В. 

КВУЗ «Житомирский медицинский институт» Житомирского областного совета 

 

Резюме: В статье проанализированы нормативно-правовую базу по обеспечению 

качества образовательной деятельности института. Определены основные принципы и 

инструменты внутренней системы обеспечения качества образовательной деятельности: 

создание центра экспертизы и мониторинга качества образовательной деятельности, 

мониторинг качества формирования контингента студентов, качество формирования общих 

и специальных компетенций, обеспечение повышения квалификации педагогических работников, 

деятельность педагогов и студентов, обеспечение качества образования с участием 

студентов и информатизация образовательного процесса. Подчеркнута важность 

постоянной коммуникации и реализации различных форм обратной связи со стейкхолдерами. 

Ключевые слова: медицинское образование, обеспечение качества, образовательная 

деятельность. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ  

З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

Довгорук Л. П. 

Новгород – Сіверське медичне училище 

 

THE REALIZATION OF THE NATIONAL EDUCATION  

IN THE FOREING LANGUAGE CLASSES 

 

Dovhoruk L. P. 

Novhorod – Siverskyy medical school 

 

Abstract. The questions concerning the youth, the development of some educational national 

systems, the formation of nation and national consciousness were very important problems for 

humanity during many centuries. Their decision was impossible without the historical memory 

which preserves every page of people’s lives. The background of education of every national wise 

personality contains the formation of the elevated culture of relationships of different ethnic groups 

which tries to overpower human values. 

The term «the national education» contains also some special aspects of our modern 

condition of education which forms the national mental outlook and mindfulness, develops the 

spirituality and the general culture of modern students. As a result, the priority has been given to 

the humanistic opinions and features devoted to the respect of the personality. 

The education always takes into the account the formation of a person of the country and it 

cannot be lack of the national culture. This confirmation was highlighted in the H. S. Skovoroda's, 

V.I. Vernadskyy's, H.H.Vashchenko's works. They were sure that the national education and 

upbringing should show the characteristics of the national consciousness, the national life. 

The development of the society is impossible without the restoration of the system of the 

national upbringing, the national culture. The foreign language classes broaden the mental outlook 

of students; arrange the main, scientific, culture-universal and professional training activity. The 

influence on the conciseness is the influence on the intellect and feelings of a person to achieve the 

formation of some social and valuable peculiarities. This important mean is the word of a teacher 

which must have the positive influence on the development of the personality. 

That’s why the actuality of the theme depicts that the study of the cultural and ethnic 

traditions during foreign classes plays the prominent role concerning the formation of the whole 

personality. The understanding of the national questions, human values will promote the spiritual 

upbringing of the future generation. The insightful perception of the achievements of the native and 

foreign culture, the mastering of the scientific theories and their practical use will help form 

different knowledge, skills and experience.  

Key words: national education, personal development, mental outlook, human values. 

 

Актуальність проблеми. У процесі 

навчання та виховання сучасна педагогіка 

ставить перед кожною людиною високі 

цілі: формувати в собі гуманістичні ідеали, 

глибокі патріотичні почуття, пізнавати 

національні пріоритети української та 

інших націй. Індивід не народжується 

особистістю. Кожна конкретна людина 

стає особистістю в процесі взаємодії із 

соціальним середовищем, у результаті 

засвоєння культури свого народу та 

культур інших народів. Поза суспільством 

людина не набуває особистісних якостей. 

Народність є спільною рисою, але 

водночас вносить у кожну систему 

навчання чітко виражену відмінність, яка 

зумовлюється національними 
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особливостями кожного народу, передусім 

мовою. 

Мета дослідження – розкрити 

значущість національного виховання та 

почуття національної гідності на заняттях з 

іноземних мов; підсилити увагу викладачів 

до проблеми взаємодії культур в умовах 

сучасної України й світу в цілому. 

Матеріали та методи: 

- контент – аналіз наукових джерел 

інформації; 

- систематизація. 

Отримані результати та 

обговорення.  

К. Д. Ушинський стверджував, що 

кожний народ «має свою, особливу ідею 

про людину», «особливий ідеал людини», 

який формувався протягом століть. 

Відомий педагог доводив, що національне 

виховання має велику силу, бо саме в 

процесі виховання формується характер 

людини, в якому й «корениться 

народність» [6,51]. Відповідно до 

сказаного, формування національної 

свідомості, національних поглядів і 

переконань молоді – головні завдання 

Концепції національного виховання.  

Відродження національного 

виховання та національної культури 

відбувається завдяки засобам навчально-

виховного процесу на всіх рівнях освіти. 

Певна річ, що вища школа має підготувати 

такі кадри, силами яких можна повноцінно 

розкрити потенціал національного 

виховання. Це потрібно робити як в 

аудиторній, так і в позааудиторній роботі 

зі студентами. І якраз значні можливості 

закладені в навчальний процес з іноземної 

мови, тому що Україна вступила в новий 

етап сучасного життя та розвитку. Це 

відкриває широкі можливості для 

удосконалення процесу виховання 

молодого покоління на національних 

засадах. Вище сказане необхідно 

впроваджувати  на заняттях з іноземної 

мови, що дозволить реалізувати наступні 

завдання:  

 прищепить любов та повагу в 

студентів до рідної та іноземної мов; 

 буде сприяти формуванню 

різнобічної особистості; 

 наділить підростаюче покоління 

загальнолюдськими цінностями.  

Але кожен педагог повинен 

пам’ятати, що студент – неповторна 

особистість, обдарована від природи, і 

тому викладач має допомагати студентам 

пізнати, створити та реалізувати себе. 

Під час навчання іноземної мови 

можна проводити дискусії та бесіди з 

проблем національного виховання, які 

будуть сприяти удосконаленню іноземної 

мовленнєвої практики, допоможуть більш 

успішному розвитку національної 

свідомості. Можна запропонувати 

розглянути й обговорити саме поняття 

«особистість»: основним орієнтиром 

виховання є особистість, яка втілює якості 

й властивості, що відповідають 

загальноприйнятним цінностям і 

характеризують її як неповторну 

індивідуальність. [1] 

О. А. Вишневський визначає 

«національне виховання я певну 

національну орієнтацію, національну 

свідомість, яка позначається на всіх сферах 

самовиховання, надає їм специфічного 

національного забарвлення, національного 

змісту» [2,44]. 

В нашому суспільстві взаємини між 

людьми гуртуються на засадах гуманізму і 

повноцінна діяльність кожної людини є 

ефективною, якщо ця людина діє 

відповідно до власної свідомості та 

переконань. А.Й. Капська доводить 

«формування свідомості  молодої людини 

є невід'ємним від її біологічних і 

психологічних властивостей» [3,28]. Тому 

педагогічному впливу підлягають всі 

сторони особистості: інтелектуальна, 

моральна, емоційна, вольова. 

Знання, погляди і переконання, що 

розглядаються на заняттях з іноземної 

мови на засадах національного виховання 

– основа стосунків молодого покоління з 

довкіллям та соціальним буттям. Все це є 

найважливішим засобом формування 

майбутніх громадян України. 

Сучасна молодь формується в 

умовах економічних реформ, соціальної та 

моральної свободи.  Наближати себе до 

нації – означає бути патріотом і 
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громадянином, успішно долати життєві 

труднощі, мати свій національний ідеал, 

прагнути до самореалізації. 

Особистість молодого покоління 

України – це високі цінності духовної 

спадщини рідного народу та реалізація їх у 

своєму житті. У Концепції національного 

виховання вказано, що «національне 

виховання – це всеохоплююча й 

багатогранна система впливів, ідей і 

підходів, яка покликана пробуджувати, 

стимулювати розвиток закладених 

природою здібностей, можливостей 

підростаючого покоління, набуття ними 

етносоціального досвіду та реалізувати 

завдання гуманізації» [4, 2]. 

Виховання майбутніх спеціалістів є 

компонентом у системі формування 

соціальної особистості , а виховання 

національної свідомості та самосвідомості, 

почуття гідності, честі, інтернаціональної 

солідарності з різними народами, 

самоповаги й поваги до людей будь-якої 

національності є метою процесу 

становлення особистості. Саме ці 

проблеми потрібно обговорювати на 

заняттях з іноземної мови.  

Питання повноцінного розвитку 

людини, визнання гуманістичних 

цінностей у вихованні особистості 

набувають особливого значення. Тому 

необхідно розкрити на заняттях з іноземної 

мови значення діалогу культур для 

подальшого розвитку цивілізації.  

Головна роль у вирішенні цього 

складного питання відводиться викладачу, 

який може сприяти подоланню конфліктів 

у сучасному світі засобом формування 

гуманного ставлення молодого покоління 

до всіх народів і до навколишньої 

дійсності. Сучасний педагог має бути 

цілісною особистістю з повністю 

сформованими духовно-моральними 

ідеалами та усвідомленим значенням 

загальнолюдських цінностей. Суть цих 

цінностей полягає в духовній свободі 

кожної людини, особистій ініціативі, 

відповідальності за свій професійний 

вибір, поважне ставлення до інтересів 

інших людей. 

Як зауважує В. О. Сухомлинський, 

«неповага до слова, невіра в слово 

породжує педагогічне безкультур’я і 

примітивізм» [5,55]. Слово це може 

звучати як українською, так і іноземними 

мовами. 

Висновки та перспективи 

подальших досліджень.  

Розширення міжнародних зв’язків, 

створення умов для входження української 

освіти у світовий освітній простір робить 

іноземну мову необхідною державою, 

суспільством, особистістю. У цей час 

іноземна мова розглядається як засіб 

спілкування, взаєморозуміння й взаємодії 

людей, пізнання інших національних 

культур, розвитку особистості. 

Саме тому робочі програми з 

іноземної мови повинні включати 

професійно спрямований текстовий 

матеріал, розкривати значущість 

національного виховання кожної 

особистості. Яка б форма роботи не 

використовувалась на конкретному занятті 

(гра, дискусійний діалог, «круглий стіл», 

диспут із національного виховання, 

індивідуальна робота з текстом, 

«пошукове читання», анотування, 

реферування тощо) або під час виконання 

домашніх завдань, зміст її має бути 

спрямований на розв'язання проблем 

національного виховання. Тобто в процесі 

вивчення іноземної мови саме через зміст 

роботи можна поєднати професійну 

спрямованість із вихованням патріотизму, 

формуванням соціально-ціннісних 

національних якостей особистості. 

Перспективою подальших 

досліджень є наступне: національне та 

загальнолюдське має розглядатися як дві 

сторони єдиного загальнолюдського 

процесу. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНИХ 

МОВ 

 

Довгорук Л. П. 

Новгород – Сіверське медичне училище 

 

Резюме. Протягом багатьох століть важливими проблемами, що хвилювали людство, 

були питання освіти молоді, розробка національних систем виховання, формування нації та 

національної свідомості. Їх вирішення було неможливе без історичної пам'яті, яка зберігає 

кожну сторінку життя народу. В основі виховання національно свідомої особистості лежить 

формування високої культури взаємин людей різних національностей, яка базується на 

прагненні осягнути загальнолюдські цінності. 

Поняття «національне виховання» включає також особливості сучасного стану освіти, 

яка спрямована на формування національної свідомості й самосвідомості, розвиток духовності 

та загальної культури молодого покоління. Як результат, пріоритет здобули гуманістичні ідеї 

та орієнтири, що ґрунтуються на повазі до особистості. 

Виховання завжди орієнтовано на формування громадянина певної держави, і воно не 

може бути безнаціональним. Цього твердження дотримувались у своїх працях Г.С. Сковорода, 

В.І. Вернадський, Г.Г. Ващенко та інші. Вони були переконані, що національна освіта й 

виховання мають віддзеркалювати особливості національної свідомості, національного буття. 

Розвиток суспільства неможливий без відродження системи національного виховання, 

національної культури в цілому. Заняття з іноземної мови розширюють світогляд студентів, 

забезпечують основну, наукову, загальнокультурну та професійну підготовку. Вплив на 

свідомість – це вплив на розум і почуття людини з метою формування соціально-ціннісних 

якостей. Основним його засобом є слово вчителя, яке має позитивно впливати на розвиток 

особистості. 

Саме тому актуальність вказаної теми доводить, що вивчення на заняттях іноземної 

мови культурно-етнічних традицій відіграє провідну роль у формуванні цілісної особистості. 

Усвідомлення національних питань, загальнолюдських цінностей сприятиме духовному 

вихованню молодого покоління. Глибоке пізнання особистістю здобутків рідної та світової 

55



 

 
МАГІСТР МЕДСЕСТРИНСТВА № 2 (22) 2019 

 

культури, засвоєння сучасних наукових теорій і практичне їх застосування допоможуть у 

формуванні різнобічних знань, умінь і навичок. 

Ключові слова: національне виховання, особистий розвиток, кругозір, загальнолюдські 

цінності. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Довгорук Л. П. 

Новгород – Северское медицинское училище 

 

Резюме. На протяжении многих столетий основными проблемами, которые волновали 

человечество, были вопросы образования молодежи, разработка национальных систем 

воспитания, формирование нации, национальной осознанности. Решение указанных проблем 

было невозможно без исторической памяти, которая сохраняет каждую страничку жизни 

народа. В основе воспитания национальной осознанной личности лежит формирование 

высокой культуры взаимоотношений людей разных национальностей, внимание которой 

сосредоточено на достижение общечеловеческих ценностей. 

Понятие «национальное воспитание» содержит также и особенности современного 

образования, которое направлено на формирование национальной осознанности и 

самоосознанности, развитие духовности и общей культуры молодого поколения. Как 

результат, приоритет получили гуманные идеи и ориентиры, которые основываются на 

уважении  личности. 

Воспитание всегда ориентируется на формирование гражданина конкретного 

государства и оно не может быть безнациональным. Этого утверждения придерживались в 

своих трудах Г.С. Сковорода, В.И. Вернадский, Г.Г. Ващенко и другие. Они были убеждены, что 

национальное образование и воспитание должны отражать особенности национальной 

осознанности, национальной жизни. 

Развитие общества невозможно без возрождения системы национального воспитания, 

национальной культуры в целом. Занятия по иностранному языку расширяют мировоззрение 

студентов, обеспечивают основную, научную, общекультурную и профессиональную 

подготовку. Влияние на осознанность – это влияние на ум и чувства человека с целью 

формирования социально - ценных качеств. Главным его методом есть слово педагога, которое 

должно позитивно влиять на развитие личности. 

Именно поэтому актуальность указанной темы доказывает, что изучение на занятиях 

иностранного языка культурно – этнических традиций играет основную роль в формировании 

личности. Осознанность национальных вопросов, общечеловеческих ценностей будет 

обеспечивать духовное воспитание молодого поколения. 

Глубокое познание личностью достижений родной и иностранной культуры, усвоение 

современных научных теорий и практическое их использование помогут сформировать 

разносторонние знания, умения и навыки. 

Ключевые слова: национальное воспитание, личностное развитие, мировоззрение, 

общечеловеческие ценности.  
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PLAY AS A METHODOLOGY FOR LEARNING 

 

Donatella Fantozzi 

University Researcher 

University of Pisa (Italy) 

 

Abstract. Primary school teachers, conditioned by the need to have immediate, tangible, rapid 

results often overlook the possibility of using teaching aids that are more effective than many 

traditional ones. This is the case of play or play-like activities, used only sporadically or sectorially, 

certainly not systematized or recognized as a fundamental tool for the approach to learning. 

Unfortunately, this choice surely derives from the fact that more or less consciously we are all 

convinced that, to paraphrase Italo Calvino, play is not a serious thing. 

Key words: primary school teachers, human development, justice, beauty, truth, goodness, spirit,  

cognitive, social and affective development. 

 

The role of play in human development. 

Inevitably, speaking of play leads us, even in our 

imagination, to think about contexts of 

relaxation and fun. Consequently, we never 

associate play with those times and places that 

we believe are destined for something other than 

play. 

In reality we should expand our reflections 

to evaluate and verify how it is not only an 

essential activity for humans as a means of 

relaxation (as well as of learning and 

socialization), but it is very much so in learning 

contexts since by acting on our psychophysical 

well-being, it can help us along towards our 

objectives. 

To define a term, we always resort to a 

conventionalprocess that recognizes in that 

definition a universal value, established and 

shared, so that it is used to explain the meaning 

of the term itself. For example, if I say or write 

the word "tree", in the adult mind the image of a 

tree immediately appears; obviously the type of 

tree  which each person imagines may be 

different, but its definition will never be linked 

to another object, thing, person or living form to 

whose conventional definition another term has 

been assigned. 

However, if I pronounce or write 'play', or 

ask or try to define play, many possibilities open 

up, first of all because of the mental image 

generated – each of us will think about his 

favorite game or toy, and all the images will be 

united not by what each person has imagined, 

but by the concept of play, by what it provides 

and causes: fun, relaxation, well-being. 

Still concerning play, if we reflect on the 

expressions  and  metaphors that exist around it, 

we find ourselves asking how many facets it has 

and how much semantic value it possesses and 

covers, demonstrating a particular flexibility in 

adapting itself according to the context: having a 

field day, entering in play, being in the game, 

playing games, playing a double game, playing 

someone's game, rough play, sleight of hand, 

inviting someone to play, putting into play, 

getting up to play, just in play, making fun of 

someone, discover someone's game, play the 

game, a good game does not last long, child's 

play. 

This supports Huizinga's clear and explicit 

statement: Play is undeniable. Nearly all 

abstractions can be denied: justice, beauty, truth, 

goodness, spirit, God. Seriousness can be 

denied. But not play [14]. 

Another important aspect to keep in mind 

concerns the fact that the definition of play is 

given by adults towards actions that are 

generally recognized as plausible and allowed to 

human children, or in any case to behaviors that 

an adult performs only in specific and sectorial 

contexts compared to the rest of his life. 

We also need to pause to reflect on the fact 

that the adult defines recreational activity 

starting, perhaps unconsciously, from corporate 

parameters of productivity and income, both 

personal and for the community. Everything that 

does not produce a tangible resource of an 
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economic nature is play; consequently, in our 

consumerist and perennial race towards the 

success of the image rather than towards the 

recognition of identity, what does not produce is 

useless, if not  harmful; this is what we want 

children to understand when we say to them: 

"Enough  playing, you’re grown-up now". 

In essence, what the adult defines as play, 

associating the term with fun, relaxation, and 

well-being, paradoxically is denoted as 

something that is admissible only inone’s free 

time and experienced as undirected; the search 

for activities that offer well-being and fun is not 

included among the basic needs of humans. 

Furthermore, this definition is mostly 

assigned to everything a child does, as if to say 

that, at least in terms of common and widespread 

reflections, the actions of a child playing are not 

significant. 

The decisive function of play in the 

cognitive, social and affective development of a 

child is instead supported by the psycho-

pedagogical scientific research, which since the 

19th century has been attempting to show that it 

is a fundamental expression of human activity. 

Freud (1920), identifies in play the cathartic 

function with respect to painful and traumatic 

experiences; Vygotsky (1930) states that in play  

the child goes beyond his daily possibilities; 

Dewey (1933), while pointing out that while 

play is a non-directed action where the process 

(and not the product) determines everything, 

while in work the aim is production, identifies 

the deep connection between these two actions,  

and with  motivation; Piaget (1945), recognizes, 

especially in symbolic play, a fundamental 

importance in the construction of the mental 

image; Montessori (1948), considers play a sort 

of training in sensory, perceptive and mental 

activity, all skills that will prove necessary later 

on  in the performance of work; Bruner (1971), 

points out how pervasive the role of play is in 

human development, since in play the 

importance of means prevails over that of ends. 

[1, 7, 11, 17, 22, ]. 

The results of these studies, which show 

how essential play is to life on any occasion and 

especially in the developmental age, reinforce 

the need,which can no longer be postponed,  to 

guarantee the presence of recreational activity in 

a systematic way (rather than being abandoned 

to spontaneous or remedial formulas), in all 

contexts and especially in the lives of children, 

particularly when we undertake to encourage 

them to  learn [9, 10]. 

Play to learn. The fundamental and 

inalienable task of schools coincides with the 

institution's duty to equip human beings with 

tools to decode reality, to understand how to 

know it, interpret it and I would dare to say also 

to respect it. An actuality and therefore an 

interpretation that refers not only to matter and 

technicality, but above all to the construction of 

relational skills, to the ability to establish 

relationships that take into account that 

operation of indispensable sense comprising the 

possibility, ability and willingness to 

communicate. 

Considering these assumptions, inevitably 

one recognizes how crucial it is to activate all 

possible teaching strategies so that an individual   

is in a position to be able to learn to read and 

write. This is so that each person is given the 

opportunity to transcode their own and others' 

messages and be able to take part in the 

reflections, discussions, and conversations, and 

so can make use of this vehicle for the exchange 

of thoughts and ideas among humans [30, 31]. 

Equipping primary/elementary school 

students with aids that, even when they are 

anthropic constructs, nevertheless define the 

degree of relational and participatory 

competence of people, is an imperative that the 

institution cannot avoid; it must therefore probe 

all possible didactic strategies so that these 

devices become usable and operational. 

Learning to read and write undoubtedly 

represents the most obvious goal and at the same 

time the highest success both for the school and  

teachers as well as for the students and their 

families: knowing how to read and write is an 

identity card, a passe-partout for the adult world, 

for the reality of abstraction and thought; it is the 

function that represents, along with our erect 

posture and opposable thumb, the substantial 

difference between humans and other living 

beings. 

As Leonardo Trisciuzzi (1993, p. 148) tells 

us with extreme clarity “… many teachers 

believe that to learn to write we must start from 

the praxic movement, in the sense that writing is 

the continuation of scribbling, only with more 
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complex execution. Nothing is less true: learning 

to write requires as an essential prerequisite an 

intellectual capacity and a degree of mental 

imaging so as to accept the graphic sign (that is, 

the letters of the alphabet) as representing the 

respective linguistic sound. Translating into 

graphic signs (even copying) a sound of the 

voice and considering it identical for the 

purposes of communication, is a cultural act, 

which implies a high, although common, mental 

capacity". [27, 28, 29]. 

However, this awareness is not always 

recognized among school operators; primary 

school teachers often rely on manuals and 

textbooks that do not take into account the most 

important and accredited scientific statements on 

the subject. 

The studies of Ferreiro and Teberosky 

(1985) highlight the peculiarity of what is 

defined as the syllabic level of the approach to 

reading, through a constant reworking, and that 

proceeds in a spiral that starting from the single 

letters reaches the appropriate sign-sound-

meaning association; it should also be pointed 

out that the results of Ehri's research (1987) aim 

to point out the importance of the so-called 

reading for incisive indexes,  through which the 

still illiterate child "plays", assuming possible 

word constructions. [9, 10]. 

Uta Frith (1985) also demonstrates with 

her studies that in the connections activated 

since the early stages of learning, as spontaneous 

as they are necessary, the child sets in motion 

exercises of real discrimination of the various 

letters that make up a word. Finally, thanks to 

the research of Sartori (1985), we have arrived at 

the definition of the two-way model that 

identifies a parallel between the development of 

the phonological approach and the lexical one. 

The first allows associating the grapheme with 

the corresponding phoneme and therefore with 

pronouncing it regardless of its meaning, the 

second relies on the mental recovery of the 

recognition of the letters, of their sound and 

consequently of the meaning of the words they 

are going to compose. [11, 12]. 

In reality, unfortunately, in schools we 

continue to rely on so-called instrumental 

learning rather than conceptual learning, that is 

to say that the procedure as generally activated is 

exactly the reverse of what was hoped for. The 

graphic memorization of the sign to be 

associated contextually with the phonemic 

consideration is proposed, exactly the inverse of 

what we should do, or starting from the 

conceptualization of the inseparable trinomial 

sound-sign-symbol, and therefore of the 

meaning of what we are marking on the page. 

"Reading and writing are complex mental 

activities, which proceedalong the lines of an 

ever greater complexification of the 

representative capacity, up to the symbolization 

needed to make a signifier correspond to a 

meaning, where the signifier, unlike the 

meaning, has no direct relationship with the 

surrounding reality or with the child’s inner 

world. The signifier, to be understood both as 

written letters and as pronounced phonemes, is 

completely arbitrarily and conventionally 

connected to the meaning it assumes in 

composing itself in words and sentences [32, 33, 

34]. 

Also the studies of Stanislas Dehaene 

(2009) show us that being able  to read and write 

depends not so much on  motor-instrumental 

training, but rather on a conceptualization of the 

semantic sense that is assigned to a graphic mark 

and that the two ways of reading (the direct or 

lexical and the indirect or phonological) 

"conspire and collaborate with each other" [5, 6, 

7]. 

The direct or lexical way emerges in the 

reading of words that are already known but 

abandons us in front of new words, and could 

therefore be defined as the most instrumental, 

that is, which comes into play in an economical 

wayafter one has learned to read. Instead, the 

indirect or phonological one is indispensable 

when encountering new words, so it relies on 

awareness, on the recognition of meaning, and 

refers to cognitive structures that open up 

learning to the semantic passing from sign to 

sound to sense, at the same time [9, 10]. 

Despite the scientific evidence, 

unfortunately scholastic publishing devoted to 

primary/elementary school, thus with a 

privileged relationship to learning to read and 

write, continues to propose activities that lead 

more or less indirectly to the global method and 

to instrumental learning [9, 10]. 

In the exercises proposed by school texts 

the demands of "training" prevail rather than 
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those of understanding and connection between 

the conventional sense of the sign and the 

conceptual sense. It is precisely this aspect could 

find an excellent solution in the systematic use 

of ludolinguistics, capable of encapsulating the 

apparent lightness of playful activity and the 

substantial response to learning via the indirect 

route [9, 10]. 

Know how to play to know how to read 

and write. The possibility of manipulating 

language in a pleasant and amusing and 

therefore interesting way is not customary for 

schools; on the contrary, the use of language 

games is normally relegated to unused spaces  or 

spare time away from so-called serious work. 

All this despite the fact that since ancient times 

persons of undisputed fame have shown us how 

playing with the linguistic instrument can be a 

wonderful provision for not only morphological, 

syntactic and orthographic, but also semantic 

and logical development and enhancement [2, 3, 

15]. 

Gianni Rodari, ErsiliaZamponi, 

RaimondQueneau, and Roald Dahl, showed us 

through their production and their results, how 

play and playing are effective in terms of 

learning. To experience the creative use of 

words, language and speech, their structure and 

their possible uses, encourages a competence 

that goes far beyond the pure knowledge and 

instrumental use of the language itself, since 

they open up to creative experimentation which 

also influences thought 16, 17, 18, 19, 20]. 

Offering the possibility to learn by 

playing, and in this case through the use of the 

tools of the linguistic play is equivalent to 

providing the opportunity to tackle substantially 

heavy learning through the use of an apparently 

light device. 

The wide range of instruments known as 

puzzle games are based on the brain structure 

that underlies learning reading-writing, 

necessarily implying a detailed analysis of 

words, syllables, graphemes and phonemes, their 

transcoding and their understanding, thus 

indirectly activating the competence defined as 

metaphonological awareness, or that ability to 

recall to the mind, and subsequently to 

pronounce, the sound corresponding to a 

conventional sign recognized as an alphabetical 

letter. It coincides with the possibility, once 

having assimilated the correspondence, of 

mentally recalling the sign-meaning-sound 

sequence and vice versa, to know how to decode 

the grapheme in phoneme and to associate the 

phoneme with the right grapheme [9, 10]. 

Puzzle games. The main feature of the 

crossword is determined by its own structure; 

the fact that each box corresponds to a letter 

allows you to immediately associate the 

grapheme with the phoneme and to immediately 

realize any possible transcription error. Through 

its use it is possible to develop and increase 

lexical enrichment, orienting children to 

understand the definitions of the solutions and 

later, to construct their own crosswords and then 

to set exact definitions for the selected words; 

this is an exercise that indirectly brings the 

dictionary closer in a pleasant and motivated 

manner. 

With rebuses, thanks to the use and 

interweaving of images and letters, they are 

asked to analyze in advance (therefore mentally) 

the words contained in the game; moreover, the 

ability to take apart and recompose the original 

words in other terms is required, a very effective 

activity for the correct acquisition in 

orthographic terms. 

Also for all the other puzzle games, less 

well-known than the crossword and the rebus,the 

didactic potential they offer is undervalued and 

consequently little used. 

In this regard, the author recently 

conducted an exploratory experiment, initiated 

with children of the second primary class, from 

which it emerged how much the playful 

approach to learning, and in this case the 

approach to reading and writing, can offer valid 

successful alternatives to the traditional teaching 

methods still used; the children, but also the 

teachers,  showed  considerably greater interest 

in performing the work, and this inevitably 

produced significantly better results and 

activated motivation, participation, curiosity, 

and fun. 
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ГРА ЯК МЕТОДОЛОГІЯ НАВЧАННЯ 
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 Резюме  Вчителі початкових класів, зацікавлені в потребі мати негайні, відчутні, швидкі 

результати, часто не помічають можливості використання навчальних посібників, які 

ефективніші, ніж багато традиційних. Це ігри чи ігрові заходи, що використовуються лише 

епізодично, безумовно, не систематизовані та не визнані основним інструментом підходу до 

навчання. На жаль, цей вибір, безумовно, випливає з того, що більш-менш свідомо ми всі 

переконані, що, перефразовуючи Італо Кальвіно, гра не є серйозною справою. 

 Ключові слова: вчителі початкових класів, розвиток людини, справедливість, краса, 

правда, добро, духовність, пізнавальний, соціальний та афективний розвиток. 
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Донателла Фантоззи 

Научный сотрудник, Университет г. Пиза (Италия) 

 

 Резюме. Учителя начальных классов, заинтересованные необходимостью получения 

немедленных, ощутимых, быстрых результатов, часто упускают возможность использования 

более эффективных учебных пособий, чем многие традиционные. Это игры, которые 

используются только спорадически, и, конечно, не систематизированы или не признаны в 

качестве фундаментального инструмента для подхода к обучению. К сожалению, это 

безусловно, обусловлен тем фактом, что мы более или менее сознательно убеждены в том, 

что, перефразируя Итало Кальвино, игра не представляет серьезным делом. 

 Ключевые слова: учителя начальных классов, развитие человека, справедливость, 

красота, истина, доброта, духовность, когнитивное, социальное и аффективное развитие. 
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ФАХІВЦІВ З МЕДСЕСТРИНСТВА  
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THE ROLE OF THE STUDENT SCIENTIFIC SOCIETY IN PREPARING NURSES 

 

Zabolotnov V. A., Khvatova O. A., Sehedina Y. P. 

MHEI “Zhytomyr Medical Institute” Zhytomyr Regional Council 

 

Abstract. At the stage of development of higher medical education system, one of the leading 

directions of formation of qualitative level of vocational training is involvement of students in research 

work. The student science society (SSS) is an important link in the training of nurses with higher levels 

of nursing education.  

The purpose of the study is to analyze the role of the student scientific society in the preparation 

of specialists in nursing on the example of Zhytomyr Medical Institute.  

Materials and methods. The analysis of the work of the student scientific society for three years 

was carried out: the number of participants, meetings of the SSS, reports, participation in conferences 

of different levels and the number of diplomas received.  

Results and Discussion. The total number of students of Zhytomyr Medical Institute who 

attended the student scientific society in the 2016-2017 academic year is 38, and in 2018-2019 – 295 

students. During the 2016-2017 academic year, 6 SSS meetings were held, at which 6 reports were 

heard. In 2018-2019, there were 8 meetings and 3 scientific-practical conferences and 18 reports were 

heard. In the 2016-2017 academic year, 6 students presented their work at conferences and 

congresses, the results of which received 3 diplomas. Future specialists in nursing in the 2018-19 

academic year have carried out thorough scientific research, the results of which 39 students presented 

at conferences, congresses, competitions all-Ukrainian and international levels and were awarded 13 

diplomas.  

Conclusions and prospects for further research. Student scientific society in medical school is a 

form of education, training, which allows to approach the student to a greater extent individually, 

taking into account interests. Student's search, research work can be the beginning of scientific 

activity. 

Key words: student scientific society, nursing, education. 

 

Актуальність проблеми. Згідно з 

міжнародними стандартами медичних сестер 

повинні навчати медичні сестри з науковим 

ступенем, але в Україні відсутній третій 

(освітньо-науковий) рівень вищої освіти – 

доктор філософії з медсестринства [2; 4]. 

Вперше за роки незалежності в Україні 

з’явився Центр розвитку медсестринства при 

Міністерстві охорони здоров’я, який має на 

меті створити нову модель розвитку 

медсестринства. Пріорітетним напрямком 

роботи нової інституції є запровадження 

наукових ступенів за спеціальністю 

“Медсестринство” [3].  

На етапі розвитку системи вищої 

медичної освіти одним із провідних напрямів 

формування якісного рівня професійної 

підготовки є залучення студентів до науково-

дослідної роботи [6]. Саме студентське 

наукове товариство (СНТ) є важливою 

ланкою при підготовці медичних сестер з 

вищим рівнем медсестринської освіти. 

Робота СНТ є частиною навчального процесу 

і дозволяє згуртувати студентів навчального 

закладу, які цікавляться проблемами 

медицини та професійної освіти. Оволодіння 

студентами методології наукового 

дослідження дозволяє самостійно вести 
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науковий пошук, розв’язувати конкретні 

професійні завдання та аналізувати [5]. 

Вимогою сучасного суспільства є підготовка 

висококваліфікованих фахівців, здатних 

критично мислити, самовдосконалюватись та 

розвивати уміння й навички дослідницького 

характеру [1].  

Мета дослідження. Проаналізувати 

роль студентського наукового товариства при 

підготовці фахівців з медсестринства на 

прикладі Житомирського медичного 

інституту.  

Матеріали та методи. Проведено 

аналіз роботи студентського наукового 

товариства за три роки: кількість учасників, 

проведених засідань СНТ, доповідей, участі 

на конференціях різних рівнів та кількості 

отриманих дипломів. 

Результати та їх обговорення. 
Загальна кількість студентів Житомирського 

медичного інституту, які відвідали 

студентське наукове товариство в 2016-2017 

навчальному році становить – 38, а в 2018-

2019 – 295 студентів, що вказує на 

зацікавленість студентів до актуальних 

питань у сфері охорони здоров’я (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Кількість студентів, які брали участь в засіданнях СНТ 

 

За період 2016-2017 навчального року 

було проведено 6 засідань СНТ, на яких 

заслухано 6 доповідей. За 2018-2019 рік 

відбулося 8 засідань і 3 науково-практичні 

конференції та заслухано 18 доповідей – це є 

доказом, що студенти володіють науковою 

методологією, здатні до клінічного мислення, 

вміють аналізувати отримані результати і 

готові вдосконалюватися (рис. 2).   

 

 
Рис. 2. Динаміка кількості представлених доповідей на СНТ 
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Студенти Житомирського медичного 

інституту є активними учасниками 

конференцій різного рівня. Результати 

наукових досліджень на Всеукраїнському 

конкурсі студентських наукових робіт зі 

спеціальності “Медицина” (м. Харків) 

представили Горянська Анастасія, студентка 

бакалаврату, наукова робота на тему 

“Регіонарні методи анестезії/аналгезії та її 

вплив на перебіг пологів, роділлю та плід” 

отримала диплом “За кращу презентацію”, 

Шелест Аліна, студентка магістратури, 

здобула ІІІ місце за наукову роботу 

“Ефективність ігрових технологій у процесі 

навчання дітей молодшого шкільного віку 

правилам догляду за порожниною рота за 

участю медичної сестри” серед 

представників провідних закладів вищої 

медичної освіти з усієї України. 

VI Міжнародний медико-

фармацевтичний конгрес студентів і молодих 

учених (м. Чернівці на базі Буковинського 

державного медичного університету) – 

Тарасюк Тетяна, студентка магістратури, яка 

підготувала виступ на тему “Вплив біоритмів 

на прояви нейроциркуляторної дистонії та 

працездатність (успішність) студентів”, 

доповідь відзначена грамотою за 

оригінальність наукового дослідження; 

Мазуркевич Марія, студентка-магістр 

представила результати наукового 

дослідження на тему “Підготовка медичних 

сестер до комунікації з хворими на дитячий 

церебральний параліч дітьми на основі 

проблемного навчання”, отримала грамоту за 

оригінальність наукового дослідження; 

Карнаух Дарина, студентка бакалавр 

презентувала результати роботи на тему 

“Актуальність використання мобільних 

медичних додатків в покращенні 

індивідуального здоров’я”, здобула диплом ІІ 

ступеня. 

На ХХІІІ Міжнародному медичному 

конгресі студентів і молодих учених 

(м. Тернопіль) Гайченко Альона, студентка 

магістр отримала диплом І ступеня, 

виступивши з доповіддю на тему 

“Обізнаність та відношення студентів до 

наркотичних засобів”; Мазуркевич Марія, 

студентка магістратури здобула диплом І 

ступеня за доповідь “Аналіз обізнаності 

студентів в медичних закладах вищої освіти 

стосовно перебігу дитячого церебрального 

паралічу та особливостей спілкування 

медичних сестер з дітьми, хворими на ДЦП”; 

Ліщук Ірина, студентка магістр відзначена 

дипломом ІІІ ступеня за результати 

наукового дослідження на тему “Аналіз 

використання інформаційно-комунікаційного 

підходу при професійній підготовці 

майбутніх медичних фахівців КВНЗ 

“Житомирський медичний інститут” ЖОР”. 

XVI Науково-практична конференція 

студентів та молодих вчених з міжнародною 

участю “Перший крок в науку – 2019” 

(м. Вінниця), де студенти магістратури 

здобули такі нагороди: Ліщук Ірина 

відзначена дипломом ІІ ступеня за доповідь 

“Аналіз використання інформаційно-

комунікаційного підходу в системі 

управління якістю освіти у процесі 

професійної підготовки студентів медичних 

закладів вищої освіти”, Шелест Аліна 

отримала диплом ІІ ступеня за тему “Гра як 

метод навчання дітей молодшого шкільного 

віку правилам догляду за порожниною рота”, 

Мазуркевич Марія здобула диплом 

ІІІ ступеня за результати наукового 

дослідження на тему “Аналіз обізнаності 

студентів КВНЗ “Житомирський медичний 

інститут” ЖОР щодо особливостей перебігу 

дитячого церебрального паралічу, поняття 

комунікації та особливостей спілкування з 

дітьми хворими на ДЦП”; Шматок Наталія 

отримала грамоту за найкращу стендову 

доповідь на тему “Роль медичної сестри в 

ранній діагностиці та профілактиці 

захворювань молочної залози жінок 

репродуктивного віку”. Саме такі заходи 

дозволяють спілкуватися з однодумцями, 

брати участь в активному обговоренні, 

знайомитися з новими сучасними поглядами 

на проблеми сьогодення та набути 

професійного досвіду. 

У 2016-2017 навчальному році 6 

студентів представляли свої роботи на 

конференціях та конгресах, за результатами 

роботи яких отримали 3 дипломи.  

Майбутні фахівці сестринської справи 

в 2018-19 навчальному році здійснювали 

ґрунтовні наукові дослідження, що 

стосувалися різних аспектів розвитку 
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медичної освіти, зокрема вищої освіти в 

медсестринстві, реформування галузі 

охорони здоров’я України, результати яких 

39 студентів презентували на конференціях, 

конгресах, конкурсах всеукраїнського та 

міжнародного рівнів і були відзначені 13 

дипломами (рис. 3).  

 
Рис. 3. Динаміка кількості студентів, які презентували результати  

наукових досліджень 

 

Висновки та перспективи 

подальших досліджень. Розвиток наукових 

досліджень студентів безпосередньо впливає 

на якість навчального процесу: змінюються 

вимоги до рівня знань студентів, 

підвищується ефективність професійної 

підготовки та практичний світогляд 

майбутніх фахівців. 

Дослідницька діяльність стимулює 

студентів творчо мислити, реалізувати 

особистісне навчання, розширити обсяг 

знань, умінь та навичок, оволодіти сучасними 

методами та засобами наукового пізнання.  

Студентське наукове товариство в 

медичному навчальному закладі є формою 

виховання, освіти, навчання, що дозволяє 

більшою мірою індивідуально, з урахуванням 

інтересів, підійти до студента. Результатом 

вивчення студентами літератури, при 

підготовці до виступів, є освоєння 

міжнародного наукового і практичного 

потенціалу в різних сферах медицини. 

Пошукова дослідницька робота студента 

може бути початком наукової діяльності. 
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РОЛЬ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З 

МЕДСЕСТРИНСТВА  

 

Заболотнов В. О., Хватова О. О., Сегедіна Я. П. 

КВНЗ “Житомирський медичний інститут” Житомирської обласної ради 

 

Резюме. На етапі розвитку системи вищої медичної освіти одним із провідних напрямів 

формування якісного рівня професійної підготовки є залучення студентів до науково-дослідної 

роботи. Саме студентське наукове товариство (СНТ) є важливою ланкою при підготовці 

медичних сестер з вищим рівнем медсестринської освіти.  

Мета дослідження – проаналізувати роль студентського наукового товариства при 

підготовці фахівців з медсестринства на прикладі Житомирського медичного інституту.  

Матеріали та методи. Проведено аналіз роботи студентського наукового товариства 

за три роки: кількість учасників, проведених засідань СНТ, доповідей, участі на конференціях 

різних рівнів та кількості отриманих дипломів.  

Результати та їх обговорення. Загальна кількість студентів Житомирського медичного 

інституту, які відвідали студентське наукове товариство в 2016-2017 навчальному році 

становить – 38, а в 2018-2019 – 295 студентів. За період 2016-2017 навчального року було 

проведено 6 засідань СНТ, на яких заслухано 6 доповідей. За 2018-2019 рік відбулося 8 засідань і 

3 науково-практичні конференції та заслухано 18 доповідей. У 2016-2017 навчальному році 6 

студентів представляли свої роботи на конференціях та конгресах, за результатами роботи 

яких отримали 3 дипломи. Майбутні фахівці сестринської справи в 2018-19 навчальному році 

здійснювали ґрунтовні наукові дослідження, результати яких 39 студентів презентували на 
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конференціях, конгресах, конкурсах всеукраїнського та міжнародного рівнів і були відзначені 13 

дипломами.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Студентське наукове товариство в 

медичному навчальному закладі є формою виховання, освіти, навчання, що дозволяє більшою 

мірою індивідуально, з урахуванням інтересів, підійти до студента. Пошукова, дослідницька 

робота студента може бути початком наукової діяльності. 

Ключові слова: медсестринство, освіта, студентське наукове товариство. 

 

РОЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА В ПОДГОТОВКЕ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО МЕДСЕСТРИНСТВУ 

 

Заболотнов В. А., Хватова О. А., Сегедина Я. П. 

КВУЗ "Житомирский медицинский институт" Житомирского областного совета 

 

Резюме. На этапе развития системы высшего медицинского образования одним из 

ведущих направлений формирования качественного уровня профессиональной подготовки 

является привлечение студентов к научно-исследовательской работы. Именно студенческое 

научное общество является важным звеном при подготовке медицинских сестер с высшим 

уровнем медсестринского образования.  

Цель исследования – проанализировать роль студенческого научного общества при 

подготовке специалистов по медсестринству на примере Житомирского медицинского 

института.  

Материалы и методы. Проведен анализ работы студенческого научного общества за 

три года: количество участников, проведенных заседаний СНО, докладов, участия в 

конференциях различных уровней и количества полученных дипломов.  

Результаты и их обсуждение. Общее количество студентов Житомирского 

медицинского института, посетили студенческое научное общество в 2016-2017 учебном году 

составляет - 38, а в 2018-2019 - 295 студентов. За период 2016-2017 учебного года было 

проведено 6 заседаний СНО, на которых заслушано 6 докладов. По 2018-2019 год состоялось 8 

заседаний и 3 научно-практические конференции и заслушано 18 докладов. В 2016-2017 учебном 

году 6 студентов представляли свои работы на конференциях и конгрессах, по результатам 

работы которых получили 3 диплома. Будущие специалисты сестринского дела в 2018-19 

учебном году осуществляли основательные научные исследования, результаты которых 39 

студентов представили на конференциях, конгрессах, конкурсах всеукраинского и 

международного уровней и были отмечены 13 дипломами.  

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Студенческое научное общество в 

медицинском учебном заведении является формой воспитания, образования, обучения, 

позволяет в большей степени индивидуально, с учетом его интересов, подойти к студенту. 

Поисковая, исследовательская работа студента может быть началом научной деятельности. 

Ключевые слова: медсестринство, образование, студенческое научное общество. 
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РОЛЬ ПРИРОДНИЧИХ ТА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН У 

ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МЕДИЧНИХ ФАХІВЦІВ  

 

Круковська І. М. 

КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради 

 

THE ROLE OF NATURAL AND SOCIAL-HUMANITARIAN DISCIPLINES IN THE 

PROCESS OF PROFESSIONAL TRAINING OF MEDICAL SPECIALISTS 

 

Krukovska І. М. 

MHEI «Zhytomyr Medical Institute» Zhytomyr Regional Council 

 

Abstract. The role of Natural and Social-Humanitarian sciences in the process of professional 

training of medical specialists is analyzed in the article. The experience of the Department of Natural 

and Social-Humanitarian Disciplines of MHEI «Zhytomyr Medical Institute» of Zhytomyr Regional 

Council in the humanitarian training of medical students of bachelor's and master's degrees are 

revealed and considered. The basic factors that substantiate the necessity to study natural and social-

humanitarian disciplines, as well as receiving humanitarian training are identified as follows: the 

ability to think; awareness of the local environment and world itself; the ability to predict social, 

political, cultural, and historical processes and events. 

The impact of such training on the successful formation and growth of vocational training 

indicators of medical students is analyzed.  

Key words: humanitarian education, professional training, principles of humanitarian 

education, higher medical institution, student. 

 

Актуальність проблеми. В Україні на 

сучасному етапі реформування вищої освіти 

здійснюється за напрямами її гуманітаризації. 

Мета гуманітаризації освіти – сформувати 

фахівця, який, крім професійних знань і 

навичок, повинен бути носієм високої 

загальної культури, вміє працювати в 

колективі, може реалізувати свої творчі 

здібності та ін. Саме такі якості формуються 

гуманітарними, природничо-соціальними 

дисциплінами. Тому однією з суттєвих та 

актуальних проблем вищої медичної освіти 

сьогодні є: одночасно з високоякісною 

спеціальною фаховою підготовкою надати 

студентам гуманітарну підготовку, провести 

гуманізацію і гуманітаризацію вищої освіти. 

Становище гуманітарних дисциплін в 

негуманітарних вищих навчальних закладах 

загалом досить напружене. Спостерігається 

тенденція до зниження позитивної мотивації 

щодо вивчення гуманітарних дисциплін, 

оскільки студент, вступивши до медичного 

закладу вищої освіти, налаштований 

насамперед на здобуття професійних знань, 

умінь та навичок. У результаті тільки 

незначний відсоток майбутніх медиків вільно 

володіє мовою конструктивного діалогу чи 

полілогу, вміють правильно й доступно 

формулювати професійну думку та 

суспільно-громадську позицію, а далі, як 

результат, не можуть знайти себе у професії 

та в соціумі, натомість часто позиціонують 

себе і своє майбутнє поза межами України, 

або взагалі не пов’язують своє майбутнє з 

медициною через відсутність професійної 

мотивації [1; 3].  

У зв’язку з цим однією з 

найактуальніших проблем діяльності 

медичних закладів вищої освіти є гармонійне 

поєднання гуманітарної підготовки 

майбутніх фахівців з професійним 

становленням. Концептуальні засади 

розвитку педагогічної освіти України 

вбачають зміст соціально-гуманітарної 

підготовки у поглибленні та 

професіоналізації мовної, філософської, 

політологічної, культурологічної, 

соціологічної, правознавчої, економічної, 
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фізкультурно-оздоровчої освіти та її 

професійно-педагогічне спрямування. 

Головним завданням гуманітарної підготовки 

в медичних закладах є вивчення законів 

гармонійної взаємодії природи і суспільства. 

А її тактична і стратегічна мета полягає у: 

розкритті сутності взаємодії явищ природи, 

людини і суспільства та пізнанні законів їх 

гармонійної взаємодії; з’ясуванні та 

обґрунтуванні можливостей використовувати 

пізнані закони на практиці [2]. 

Питання гуманітарної підготовки 

майбутніх медиків є актуальним, однак не 

новим для сучасної педагогіки. 

Історія освіти знає випадки, коли 

медик не допускався до практики, якщо не 

мав ступеня бакалавра мистецтв. Гуманітарна 

освіта була обов’язковою для медичного 

працівника. 

Корифей української педагогіки 

В. Сухомлинський вбачав у гуманітарній 

підготовці свого роду самовиховання, 

виховання людини в собі. Вчений вважав 

терміни «гуманітарний» та «людський» 

синонімами, практично не розмежовував їх. 

Він писав: «Гуманітарна, людська освіта – це 

процес самовиховання. Виховуй у собі 

людину – от що найголовніше» [4]. 

До основних чинників, що 

обґрунтовують необхідність вивчення 

природничих та соціально-гуманітарних 

дисциплін та отримання гуманітарної 

підготовки відносимо: 

1. Здатність мислити. Завдяки 

розвідкам у галузі природничих та соціально-

гуманітарних дисциплін студенти 

навчаються мислити творчо і критично, 

роздумувати і ставити запитання.  

2. Розуміння світу. Дослідження 

людського досвіду накладається на знання 

про світ. Крізь призму досліджень науковців-

гуманітаріїв студенти вивчають культурні 

цінності представників різних народів, 

вникаємо в суть зразків мистецтва, 

історичних процесів. 

3. Можливість прогнозування 

суспільно-політичних та культурно-

історичних процесів. Сьогодні гуманітарні 

знання є підґрунтям для вивчення та 

розуміння досвіду людства. Дослідження в 

галузі філософії ведуть до роздумів над 

питаннями етики. Вивчення іншої мови 

допомагає відчути «смак» спільних рис 

різних культур. Засвоєння історичного 

матеріалу сприяє кращому розумінню 

минулого, водночас, створюючи ясну 

картину майбутнього[5; 6]. 

Парадигму гуманітарних проблем 

професії медика відображає гуманітарний 

аспект медичної освіти. 

Відтак, викладачі гуманітарних 

дисциплін прагнуть до високої і надважливої 

мети – формування гуманітарно-орієнтованої 

свідомості студентів розвитку їх особистості 

та духовного світу через освоєння 

етнокультурних, загальнонаціональних, 

загальнолюдських цінностей. 

Мета дослідження. Проаналізувати на 

основі досвіду діяльності кафедри 

природничих та соціально-гуманітарних 

дисциплін КВНЗ «Житомирський медичний 

інститут» ЖОР вплив гуманітарної 

підготовки на успішне формування та 

зростання показників професійної підготовки 

студентів медичного закладу. 

Матеріали та методи дослідження. 
Для досягнення мети було використано 

методи системного аналізу та логічного 

узагальнення. 

Результати дослідження та їх 

обговорення. Кафедра природничих та 

соціально-гуманітарних дисциплін створена 

у 2013 році і є структурним підрозділом 

навчального закладу, діяльність якої 

органічно поєднується з тими науково-

освітніми завданнями, які здійснює у процесі 

своєї роботи КВНЗ «Житомирський 

медичний інститут» Житомирської обласної 

ради. У цьому контексті важливим є не 

тільки оволодіння майбутніми фахівцями 

системою професійно важливих знань, умінь, 

навичок, але й досягання того, щоб професія 

для спеціалістів нової формації набула в їх 

свідомості суспільної значущості, стала для 

них особистісною цінністю. Майбутні 

спеціалісти не тільки мають усвідомити, але 

й керуватися положенням, що найвищою 

цінністю є людське життя і основне 

призначення  його професійної діяльності 

полягає в створенні сприятливих умов 

життєдіяльності і життєзабезпечення кожної 

людини, збереження її фізичного і 
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морального здоров’я. Саме реалізація цієї 

мети забезпечить підготовку фахівця, 

здатного на високому рівні вирішувати 

завдання професійної діяльності.  

Протягом шести років свого існування 

кафедра щорічно нарощувала кадровий 

потенціал, забезпечувала високий рівень 

викладання дисциплін природничого та 

соціально-гуманітарного циклу, покращувала 

навчально-методичне забезпечення, 

переймалася проблемами виховної роботи, 

сповідувала принципи залучення до наукових 

пошуків широких кіл студентської молоді та 

прагнула до їх практичної реалізації. 

Сьогодні свою діяльність кафедра 

будує на таких засадах: 

- органічного поєднання програмних 

вимог, сформульованих у документах 

міжнародних організацій щодо прав і свобод 

людини й громадянина, з положеннями 

державних документів, що визначають 

сутність гуманітарної політики України на 

сучасному етапі; 

- забезпечення переходу від 

«закритої», моноідеологічної методології 

викладання навчальних дисциплін до 

сучасної методології; 

- втілення таких основних принципів 

гуманітарної освіти як фундаментальність, 

системність, єдність логічного та 

історичного, національного і 

загальнолюдського, суспільного та 

особистісного, теоретичного і практичного, 

навчального і виховного; 

- ознайомлення студентів з 

накопиченим світовим культурним знанням 

про людське суспільство, місце і соціальне 

призначення особистості, з сутністю 

культури як світу людини; 

- впровадження принципу плюралізму 

в наукових підходах і методиках, який 

спрямований на дискусійний спосіб 

з’ясування істини, діалогової форми 

навчання; 

- координування наукової роботи із 

завданнями гуманітарної підготовки 

студентів інституту; 

- виховування у студента високих 

гуманістичних якостей: людяності, поваги, 

людської гідності, культури спілкування та 

цивілізованого співжиття; 

- формування фахівця-інтелігента, 

особистості, носія ідей відродження 

національної самобутності. 

Основна задача науково-педагогічних 

співробітникі кафедри – формування у 

студентів основ фундаментальних знань, які 

необхідні для подальшого успішного 

засвоєння спеціальних (фахових) дисциплін, 

що викладаються на кафедрах інституту. 

Для вирішення цієї задачі на кафедрі 

створено всі необхідні умови. Кафедру 

укомплектовано висококваліфікованими 

викладачами та співробітниками, 

спеціалістами високого наукового і 

педагогічного рівня, які мають значний 

досвід роботи. 

Одним із пріоритетних напрямків 

діяльності кафедри є навчально-методична 

робота, яка передбачає: 

- удосконалення форм та методів 

навчання (розробка та використання кейсів, 

групових форм роботи, ділових, рольових 

ігор, презентацій тощо), що сприяють 

підвищенню рівня знань навчальних 

дисциплін, а також набуттю та закріпленню 

навичок; 

- організацію методичних наукових 

семінарів, що передбачає навчання 

викладачів кафедри з використання 

інноваційних методик і форм роботи зі 

студентами в освітньому процесі; 

- науково-методичне забезпечення 

освітнього процесу різноманітними 

сучасними інформаційними технологіями 

навчання; 

- розробка науково-методичних 

рекомендацій щодо створення сучасних 

підручників, інтерактивних курсів, 

електронних дидактичних комплексів; 

- розробка навчально-методичних 

комплексів; 

- формування соціально активної 

людини з високими духовними якостями, яка 

здатна до саморозвитку і самовдосконалення;  

- розвиток наукових досліджень; 

- формування у студентів загальних та 

професійно-орієнтованих компетенцій; 

- активізацію студентської науково-

дослідницької роботи;  
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- удосконалення педагогічної 

майстерності та активізацію науково-

дослідницької діяльності викладачів. 

Науково-педагогічний колектив в 

повному обсязі здійснює весь комплекс 

робіт, пов’язаних з освітнім процесом 

підготовки фахівців спеціальностей 223 

«Медсестринство» освітніх ступенів бакалавр 

і магістр, 229 «Громадське здоров’я» 

освітнього ступеня магістр та 224 

«Технології медичної діагностики та 

лікування» освітнього ступеня бакалавр за 

блоками: природничий, україномовний, 

культурологічний, історичний, 

філософський, психолого-педагогічний, 

правознавчий та фізкультурно-оздоровчий. 

Краще навчально-методичне забезпечення 

створено з дисциплін: «Анатомія людини», 

«Латинська мова і медична термінологія», 

«Охорона праці в галузі», «Патофізіологія та 

патоморфологія», «Економіка охорони 

здоров’я. Маркетинг медичних послуг», 

«Історія та культура України» та ін. 

Здійснюється щорічне обговорення і 

затвердження на засіданнях кафедри робочих 

навчальних програм з усіх предметів, що 

викладаються. Особлива увага звертається на 

зміст програм, їх компетентнісну, 

соціоантропологічну, гуманістичну складову, 

ідеологічний, світоглядний, політичний 

науковий та методологічний плюралізм, 

доступність навчального матеріалу для 

студента, орієнтацію на формування його 

самостійного мислення. 

Для підготовки майбутніх фахівців 

важливим є не тільки розробка нових 

навчальних програм, але й використання 

сучасних іноваційних форм, технологій 

організації занять: тренінги, дискусії, 

імітаційні ігри, кейс-методи, робота в малих 

гетерогенних групах, метод скрайбінгу та ін. 

У освітньому процесі використовуються 

сучасні підходи щодо методів навчання: 

пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, проблемний, частково-

пошуковий (евристичний), дослідницький, 

організації і здійснення навчально-

пізнавальної діяльності, методи 

стимулювання і мотивації навчальної 

діяльності, методи контролю, аналізу та 

оцінювання результатів навчання, тощо[7]. 

Науково-видавнича діяльність 

кафедри природничих та соціально-

гуманітарних дисциплін є невід’ємною 

складовою освітнього процесу в інституті та 

багатоаспектного функціонування кафедри. 

Активно використовуються об’єкти 

інтелектуальної власності, створені науково-

педагогічними працівниками  кафедри: 

монографії, навчальні посібники, підручники, 

робочі зошити, методичні розробки, 

методичні вказівки, курси лекцій: «Курс 

лекцій з навчальної дисципліни «Громадське 

здоров'я та громадське медсестринство» 

(к.п.н Круковська І.М., к.м.н. Косенко В.М.), 

«Інтерактивний підхід при вивченні 

навчальної дисципліни «Громадське здоров'я 

та громадське медсестринства» (к.п.н. 

Круковська І.М., к.м.н. Косенко В.М.), 

«Інструктивно-методичні матеріали для 

самостійної роботи студентів до курсу 

«Громадське здоров'я та громадське 

медсестринство»»( к.п.н. Круковська І.М., 

к.м.н. Косенко В.М.), методичні рекомендації 

до розв’язання задач «Медична біологія» 

(к.б.н. Гордійчук С.В.), курс лекцій 

«Безпечний лікарняний простір» (к.б.н. 

Гордійчук С.В.), навчально-методичний 

посібник для самостійної роботи студентів 

медичних спеціальностей навчальних 

закладів освіти «Історія, медицина та 

культура України (з найдавніших часів до 

кінця XIX ст.)»  (к.ф.н. Д’яченко І. М.), 

«Історія та культура України: радянський 

період» (к.ф.н. Д’яченко І. М.), навчальний 

посібник з дисципліни «Українська мова» 

(к.філ.н. Кірячок М.В., к.п.н. Поплавська 

С.Д.), навчально-методичний посібник для 

підготовки до практичних занять з 

дисципліни «Українська мова» (к.філ.н. 

Кірячок М.В., к.п.н. Поплавська С.Д.), 

навчальний посібник «Економіка охорони 

здоров’я. Маркетинг медичних послуг» 

(к.е.н. Дмитрук О. В.), «Інструктивно-

методичні вказівки до виконання самостійної 

роботи з дисципліни «Охорона праці в 

галузі»» (к.е.н. Дмитрук О. В.), «Робочий 

зошит з медичної інформатики» (викладач 

Плоткіна Л.П.) та ін. 

Актуальні питання удосконалення 

освітнього процесу викладачі кафедри 

обговорюють на науково-методичних 
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семінарах: «Основні вимоги до написання 

наукових, методичних, інформаційних 

статей», «Особливості використання 

проектних технологій у навчальному 

процесі», «Використання сучасних 

педагогічних технологій в процесі 

проведення пошуково-дослідницької роботи 

студентів», «Методика підготовки та 

проведення лекційних занять», «Засоби 

формування професійної компетентності та 

виховання соціально-мобільної особистості 

студента», інші. 

Свій фаховий рівень науково-

педагогічні працівники підвищують за 

рахунок участі в роботі міжнародних, 

всеукраїнських науково-практичних 

конференцій, круглих столів, семінарів, 

виставок. 

Особливий напрямок діяльності 

кафедри – виховна робота зі студентами. В 

основу організації виховного процесу 

покладено систему наскрізного виховання 

студентської молоді, набуття молодим 

поколінням соціального досвіду, 

успадкування духовних надбань українського 

народу, досягнення високої культури 

міжнаціональних взаємин, формування у 

молоді рис громадянина української держави, 

моральної, художньо-естетичної, правової, 

трудової, екологічної культури, підготовка 

майбутніх фахівців до самостійної, активної 

та творчої діяльності, стимулювання 

внутрішніх зусиль до саморозвитку і 

самореалізації. 

Студенти та співробітники кафедри 

відвідують вистави обласного українського 

драматичного театру ім. І.Кочерги, тематичні 

концерти в обласній філармонії, виставки 

краєзнавчого музею, обласної наукової 

бібліотеки, Музею космонавтики, Музею 

історії медицини в м. Київ та ін.Є 

учасниками педагогічних читань, 

присвячених мистецьким ювілеям, 

літературно-музичних вистав, присвячених 

Дню Соборності України, мітингів-реквіємів 

по вшануванню пам'яті жертв політичних 

репресій та ін. Під керівництвом викладачів 

кафедри студентами підготовлено та 

проведено відкриті виховні заходи: «Великий 

українець» (до 150-річчя М.С. 

Грушевського), «Катинська трагедія: 

патріотизм, героїзм, мучеництво», 

«Економічний аукціон», до Дня української 

писемності філологічна гра «Що? Де? 

Коли?», круглі столи з елементами коучінгу 

«Ми – за здоровий спосіб життя, а Ви?», 

«Спеціальна педагогіка, ерготерапія», 

«Маркетинг медичних послуг: основні 

характеристики  та роль у розвитку галузі 

охорони здоров’я». 

У дні вшанування подвигу учасників 

Революції гідності та увічнення пам'яті 

Героїв Небесної Сотні проведено 

студентську науково-практичну конференцію 

«Феномен життєдіяльності людини та форми 

і прояви в діяльності учасників Української 

Революції Гідності і Свободи». 

Співробітники кафедри та студенти 

беруть активну  участь у багатьох 

благодійних акціях, що проводяться в 

інституті та поза його межами: «Рекорд 

доброти», «Не залишайся байдужим» 

«Даруємо серця дітям», акції по здачі 

донорської крові «Врятуй життя», акція в 

хоспісі святої Єлени.  

Висновок. Отже, оскільки медик є 

тим фахівцем, який постійно працює 

безпосередньо з людиною, то він повинен 

мати високий рівень підготовки із 

природничих та соціально-гуманітарних 

дисциплін, що в процесі свого вивчення 

формують людину мислячу, моральну, 

гуманну, свідому.  

Саме гуманітарна підготовка впливає 

на формування світогляду майбутніх 

медичних фахівців, має не лише навчальне, 

але й значне світоглядне значення, адже її 

головним завданням є вивчення законів 

гармонійної взаємодії природи і суспільства. 

Без певних філософських, етичних, 

політологічних, культурологічних уявлень 

сьогодні неможливо глибоко осмислити 

дійсність. Відповідно зростає значення і роль 

навчальних предметів, що сприяють 

формуванню світоглядної орієнтації 

студента, усвідомленню ним свого місця й 

ролі в суспільстві, мети і сенсу соціальної та 

особистої активності, відповідальності за свої 

вчинки у виборі форм і напрямів своєї 

діяльності.  
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РОЛЬ ПРИРОДНИЧИХ ТА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН У 

ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МЕДИЧНИХ ФАХІВЦІВ  

 

Круковська І. М. 

КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради 

 

Анотація. У статті розглянуто роль природничих та соціально-гуманітарних дисциплін 

у професійній підготовці медичних фахівців. Розкрито та проаналізовано досвід кафедри 

природничих та соціально-гуманітарних дисциплін КВНЗ «Житомирський медичний інститут» 

Житомирської обласної ради у гуманітарній підготовці студентів-медиків освітніх ступенів 
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бакалавр, магістр. Визначено основні чинники, які обґрунтовують необхідність вивчення 

природничих та соціально-гуманітарних дисциплін та отримання гуманітарної підготовки: 

здатність мислити, розуміння світу, можливість прогнозування суспільно-політичних та 

культурно-історичних процесів.  

Проаналізовано вплив такої підготовки на успішне формування та зростання показників 

професійного навчання студентів медичного закладу.   

Ключові слова: гуманітарна освіта, професійна підготовка, принципи гуманітарної 

освіти, студент медичного закладу вищої освіти. 

 

 

РОЛЬ ЕСТЕСТВЕННЫХ И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Круковская И. М. 

КВУЗ «Житомирский медицинский институт» Житомирского областного совета 

 

Резюме. В статье рассмотрена роль естественных и социально-гуманитарных 

дисциплин в профессиональной подготовке медицинских специалистов. Раскрыто и 

проанализирован опыт кафедры естественных и социально-гуманитарных дисциплин КВУЗ 

«Житомирский медицинский институт» Житомирского областного совета в гуманитарной 

подготовке студентов-медиков образовательных степеней бакалавр, магистр. Определены 

основные факторы, которые обосновывают необходимость изучения естественных и 

социально-гуманитарных дисциплин и получения гуманитарной подготовки: способность 

мыслить, понимание мира, возможность прогнозирования общественно-политических и 

культурно-исторических процессов. 

Проанализировано влияние такой подготовки на успешное формирование и рост 

показателей профессионального обучения студентов медицинского учреждения. 

Ключевые слова: гуманитарное образование, профессиональная подготовка, принципы 

гуманитарного образования, студент медицинского учреждения высшего образования. 
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ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ФІЗИЧНОЇ І РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Момот О. П. 

КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради 

 

THE CORRELATION OF PHYSICAL AND MENTAL ACTIVITY 

 

Momot O. P. 

MHEI «Zhytomyr Medical Institute» Zhytomyr Regional Council 

 

Abstract. This article discusses the correlation of physical and mental activity. The need to 

develop these activities to prevent fatigue and stress is identified and justified. Regular exercising 

allows you to deal with the constant mental stress, which provokes a decline in performance and 

perseverance. 

Student daily routine, working in the office, forcing the body to stay in one position for a long 

time, restraining muscles in a certain position, failure to sleep and rest, which oblige to prolonged 

stay, leads to fatigue. In such cases, a change of activity is desirable. With long-term mental work, 

active rest is desirable. 

Key words: physical education; mental activity; sport; mental development; change of activity. 

 

Вступ. У цій статті розглянуто 

взаємодію фізичної і розумової діяльності. 

Метою роботи є обґрунтування важливості 

занять спортом для досягнення успіхів у 

розвитку розумового потенціалу. 

Фізична активність, заняття спортом – 

це одна з головних складових здорового 

способу життя. Фізичні вправи розвивають 

силу, витривалість організму, а також 

спричиняють активність розумової діяльності 

людини. Вони сприяють розвитку 

психофізіологічних властивостей 

особистості. 

Мета статті. Продемонструвати 

важливість занять фізичною культурою та 

спортом для покращення розумової та 

фізичної праці, підвищення загального 

тонусу організму та поєднати усе для 

розвитку гармонійної особистості. 

Виклад основного матеріалу. Ще зі 

шкільних років на заняттях з фізичної 

культури дітям прищеплюються знання про 

користь фізичної активності, безпечну і 

раціональну методику виконання вправ, 

відбувається розвиток координації і загально 

фізичної підготовки, що, поза сумнівом, є 

важливою складовою в період розвитку і 

будови організму дитини. Подальше 

використання і розвиток отриманих навичок і 

умінь безумовно позитивно позначається на 

житті та трудовій діяльності людини. Але 

також не варто забувати про вплив фізичної 

праці на розумовий розвиток. 

Заняття спортом інспірують секрецію 

таких важливих гормонів, як гормон росту, 

інсулін, адреналін, ендорфіни та багато 

інших[1]. Усі вони безперечно важливі для 

нормального функціонування людського 

організму. Так, наприклад, зі збільшенням 

секреції гормону росту прискорюється 

енергетичний обмін, підвищується 

концентрація уваги, а адреналін, що є одним 

з гормонів стресу, у свою чергу, збільшує 

частоту серцевих скорочень, підвищує 

артеріальний тиск. Регулярне заняття 

спортом дозволяє боротися з постійним 

нервово-психічним перенапруженням, яке 

провокує зниження працездатності та 

посидючості. 

Студентське повсякдення, робота в 

офісі, що змушують до довготривалого 

перебування тіла в одному положенні, 

стримуючі м'язи в певній позиції, 

недотримання режиму сну та відпочинку, що 

зобов'язують до тривалого знаходження, 

призводить до перевтоми. У цій ситуації 

бажана зміна виду діяльності. При тривалій 

розумовій роботі бажаний активний 
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відпочинок. Це може бути заняття в 

тренажерному залі або біг у помірному темпі. 

Вже давно сформовані методики 

фізичної активності спрямовані на окремі 

групи м'язів, чого не скажеш про способи, які 

зберегли б активність мозку людини під час 

напруженої розумової праці. Це питання досі 

залишається відкритим.  

До основних фізичних (чи рухових) 

якостей, що забезпечують високий рівень 

фізичної працездатності людини, відносять 

силу, швидкість і витривалість, які 

проявляються в певних співвідношеннях 

залежно від умов виконання тієї або іншої 

рухової діяльності, її характеру, специфіки, 

тривалості, потужності і інтенсивності. До 

названих фізичних якостей слід додати 

гнучкість і спритність, які багато в чому 

визначають успішність виконання деяких 

видів фізичних вправ. 

Відомо, що студенти першого курсу 

більш схильні до стресу та перевтоми. Це 

пов'язано з періодом адаптації до 

студентського життя [2]. Тому для них 

неодмінними є заняття з фізичної культури та 

спорту, які сприяють емоційному, фізичному 

і розумовому розвантаженню організму. 

Також відмінною профілактикою будуть 

самостійні зайняття фізичними вправами, 

відвідування різних спортивних секцій. 

Щоденне фізичне навантаження чинить 

сприятливу дію на тонус м'язів, кровообіг і, 

як наслідок, підвищення показників 

розумової працездатності та успіхи в 

навчанні. 

Так які ж види спорту краще всього 

підійдуть для психологічної розрядки, зняття 

втоми і виплеску негативних емоцій? На 

першому місці по ефективності 

психологічної розрядки вже довгі роки є 

бокс, що дозволяє скинути агресію. 

Велосипед сприяє концентрації енергії. Для 

виплеску емоцій чудово підійдуть танці, а 

для розслаблення – плавання. 

Багато відомих учених віддавали 

перевагу активному способу життя. Відомо, 

що до кола інтересів видатного вченого М.В. 

Ломоносова входили такі заняття як верхова 

їзда, фехтування, стрільба, боротьба на 

руках, танці, англійський бокс, а також 

підняття гирь. А знаменитий фізик В.К. 

Рентген, відомий винаходом рентгена, був 

любителем веслування і альпінізму, катання 

на ковзанах і санного спорту. 

Перераховувати вчених, що бачать 

безперечну користь спорту для загального 

розвитку організму, у тому числі і 

розумового, можна довго. Заняття спортом 

для сучасного вченого має бути вкрай 

важливим. Адже через великі розумові і 

емоційні навантаження, постійне порушення 

режиму праці і відпочинку, малорухомий 

спосіб життя, перевтому можуть виникнути 

абсолютно різні, хронічні захворювання, до 

числа яких можна віднести хвороби серцево-

судинної системи, остеохондроз, ожиріння та 

ін. Виходячи з вищесказаного, вченому у 

сучасному світі життєво необхідно знайти 

баланс між періодом, що відводиться на 

наукову діяльність, і часом, коли він або вона 

займатиметься підтримкою власного здоров'я 

за допомогою занять спортом. 

Висновок. Поза сумнівом, спорт, 

активний спосіб життя, нормальний режим 

праці і відпочинок, правильне харчування – 

це усе складові життя сучасної людини, 

пріоритетом якої є її здоров'я, як моральне, 

емоційне, так і фізичне. В умовах швидкого 

розвитку сучасного суспільства, вкрай 

важливо бути стресостійкою, але при цьому 

активною людиною. Щоб впоратись зі 

стресом та стомленням потрібно виділити 

хоч би пів години в день на фізичні вправи. А 

похід у спортзал варто зробити прекрасною 

альтернативою вечору на дивані за 

переглядом телепередач. Причому робити це 

необхідно регулярно. У людей, які 

систематично і активно займаються 

фізичними вправами, підвищується психічна, 

розумова і емоційна стійкість при виконанні 

напруженої розумової або фізичної 

діяльності. 
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ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ФІЗИЧНОЇ І РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Момот О. П. 

КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради 

 

Резюме. У цій статті розглянуто взаємозв'язок фізичної і розумової діяльності. 

Виявлена і обґрунтована необхідність розвитку обох цих видів діяльності для попередження 

перевтоми і стану стресу. Регулярне заняття спортом дозволяє боротися з постійним 

нервово-психічним перенапруженням, що провокує зниження працездатності та посидючості. 

Студентське повсякдення, робота в офісі, що змушують до довготривалого перебування 

тіла в одному положенні, стримуючі м'язи в певній позиції, недотримання режиму сну та 

відпочинку, що зобов'язують до тривалого знаходження, призводить до перевтоми. У таких 

ситуаціях бажана зміна виду діяльності. При тривалій розумовій роботі бажаний активний 

відпочинок. 

Ключові слова: фізична культура; розумова діяльність; спорт; розумовий розвиток; 

зміна виду діяльності. 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИЗИЧЕСКОЙ И УМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Момот О. П. 

КВУЗ «Житомирский медицинский институт» Житомирского обласного совета 

 

Резюме. В этой статье рассмотрена взаимосвязь физической и умственной 

деятельности. Выявлена и обоснована необходимость развития обоих этих видов 

деятельности для предупреждения переутомления и состояния стресса. Регулярное занятие 

спортом позволяет бороться с постоянным нервно-психическим перенапряжением, что 

провоцирует снижение работоспособности и усидчивости. 

Студенческие будни, работа в офисе, что предполагает длительное пребывание тела в 

одном положении, сдерживающие мышцы в определенной позиции, несоблюдение режима сна и 

отдыха, приводит к переутомлению. В таких ситуациях желательна смена вида 

деятельности. При длительной умственной работе желаемый активный отдых. 

Ключевые слова: физическая культура; умственная деятельность; спорт; умственное 

развитие; смена вида деятельности. 
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ШКОЛА ОСОБИСТІСНОГО ЗРОСТАННЯ « ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ 

ВИКЛАДАЧА» ЯК ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМОК ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ  

СЛУЖБИ ВМНЗ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ 

 

Полчанова Г.С., Боримська Л. В. 

КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради 

 

THE SCHOOL OF PERSONAL GROWTH "TEACHER’S CREATIVE WORKSHOP" 

AS AN IMPORTANT ACTIVITY DIRECTION OF PSYCHOLOGICAL SERVICE OF HMEI 

IN PROCES OF PROFESSIONAL SELF-FULFILLMENT 

  

Polchanova G. S., Borimska L. V. 

MHEI «Zhytomyr Medical Institute» Zhytomyr Regional Council 

 

Abstract. The article is devoted to revealing the role of the psychological service in the issues of 

implementation of the achievements of psychological science in the pedagogical practice of higher 

medical school and the implementation of the complex program "Professional portrait of a teacher of 

higher education". 

The example of functioning of the Creative Workshop of the teacher shows that in higher 

education there are real conditions for personal and professional growth of teachers through 

interactive learning (discussions, discussions, project activities, trainings, business and role games). 

Emphasis is placed on the ability of the psychologist-practitioner to create and conduct training 

sessions, which are becoming more and more popular in education, social and other spheres of society. 

The program consists of three main blocks that focus on knowing one's Self, enhancing the level 

of communicative culture and the practical application of psychological technologies in an innovative 

educational environment. 

The content of training sessions contributes to the study psychological patterns and effective 

ways of interpersonal interaction, the process of personal self-awareness, development and realization 

of the creative potential of participants. 

Key words: professional portrait of a teacher, creative potential, psychological service, psycho-

emotional burnout, author's training programs. 

 

Живіть тим дивовижним життям, яке 

міститься всередині вас. Нехай ніщо не проходить 

повз вас! Ніколи не втомлюйтеся шукати нові 

відчуття! І ніколи нічого не бійтеся! 

Оскар Уайльд 

    

Актуальність. В умовах модернізації 

освіти загострилася потреба у викладачах з 

високим рівнем творчого потенціалу, здатних 

мобільно вирішувати нестандартні навчальні 

ситуації, працювати в інноваційному режимі. 

Сучасні вимоги у сфері освіти 

вимагають принципово нових підходів до 

питань організації та вдосконалення 

освітнього процесу.  

Ефективність навчання дорослих 

залежить від багатьох чинників: мотивації, 

рівня підготовленості, прагнення навчатися, 

підвищувати свій професійний рівень. 

Зазвичай дорослі люди прагнуть вчитися, 

якщо реально вбачають необхідність 

навчання та можливість використати його 

результати для покращення своєї діяльності. 

Вони активно беруть участь в освітньому 

процесі, додаючи в навчальні ситуації 

власний досвід, життєві цінності та прагнуть 

зіставити або ж підпорядкувати перебіг 

навчання власним цілям і завданням.  
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Психологічна служба навчального 

закладу активно впроваджує досягнення 

психологічної науки в педагогічну практику 

вищої медичної школи на прикладі реалізації 

комплексної програми «Професійній портрет 

викладача вищої школи», функціонування 

«Школи молодого викладача», «Школи 

куратора-початківця». 

З 2018 року розпочато реалізацію 

власного проекту психологічної служби 

«Творча майстерня викладача». 

Метою даного напрямку є 

актуалізація самовдосконалення викладача на 

основі комплексного пізнання власних 

можливостей, засобів особистісної та 

професійної самореалізації у педагогічній 

діяльності, поєднання професійних 

(медичних) знань, умінь, практичних навичок 

викладачів з потенціалом можливостей 

психолого-педагогічної науки. 

Основні завдання: 

- озброїти необхідним арсеналом 

психолого-педагогічних знань викладачів з 

вищою освітою з врахуванням типології та 

специфіки ЗВО: залучення до співпраці не 

лише тих, хто знаходиться на початку своєї 

діяльності, а й викладачів-лікарів, які мають 

великий практичний досвід; 

- показати в умовах вищого медичного 

навчального закладу шляхи особистісного та 

професійного зростання викладачів за 

допомогою інтерактивного навчання 

(дискусій, диспутів, проектної діяльності, 

тренінгів/тренінгових занять, ділових та 

рольових ігор тощо), у якому створюються 

реальні умови для максимального прояву 

власного досвіду, своєї позиції, аргументації 

будь-яких рішень, зіставлення їх з іншими 

точками зору; 

- здійснювати профілактику 

психоемоційного вигорання викладачів у 

професійній діяльності. 

Підґрунтям щодо створення 

авторського курсу тренінгових занять 

«Творча майстерня викладача» є особистісні 

характеристики повноцінного життя людини, 

які можна інтерпретувати як ознаки 

психологічного здоров'я (див. Рис.1). 

1.ВІДКРИТІСТЬ ДО  ПЕРЕЖИВАНЬ (усвідомлення своїх почуттів, здатність виразити 
свою позицію, обрання шляху розсудливих дій)

2. ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ 

СПОСІБ  ЖИТТЯ
(тенденція жити повно та насичено у кожну мить 

свого існування)

3.ОРГАНІЗМІЧНА  ДОВІРА
(здатність людини приймати до уваги свої 

внутрішні відчуття та розглядати їх як основу 

для вибору поведінки)

4.ЕМПІРИЧНА СВОБОДА
(внутрішнє відчуття свободи, відповідальність за 

прийняття власних рішень)

5.КРЕАТИВНІСТЬ

Я

(здатність жити конструктивно, створювати  та 

знаходити нові оригінальні ідеї, задовольняючи 

власні найглибші потреби та гнучко 

підлаштовуючись під змінні обставини)

О

С

О

Б

И

С

Т

І

С

Т

Ь

ОСОБИСТІСНІ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  ПОВНОЦІННОГО  ЖИТТЯ ЛЮДИНИ

(за К.Рождерсом)

 
Рис.1.Особистісні характеристики повноцінного життя людини 
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Працівники психологічної служби 

намагаються надати можливість колегам 

розвивати необхідні навички та 

застосовувати їх як у повсякденному житті, 

так і в професійній діяльності. 

 

Умови реалізації програми (у 

рамках проекту): 

 тематично-орієнтована група 

викладачів; 

 практична спрямованість занять.; 

 комбіновані (змішані) - представники 

різних вікових груп; 

 комфортне приміщення для занять;  

 добровільність; 

  позитивна атмосфера; 

  конфіденційність.   

Термін реалізації проекту: 2018-

2021 рр. 

Передбачувана тривалість проекту 

на кожному етапі: 4 заняття по 3 

академічних години в кожному з ІІІ блоків. 

Особлива роль у діяльності психолога-

практика відводиться вмінню створювати та 

проводити саме тренінгові заняття, що з 

кожним днем стають більш затребуваними в 

освіті, у соціальній та інших сферах життя 

суспільства. 

У ході заняття відбувається зміна 

внутрішніх установок учасників, 

поповнюються їхні психологічні знання й 

з'являється певний досвід позитивного 

ставлення до себе, до людей навколо і до 

миру в цілому; ефективніше вирішуються 

питання розвитку особистості, успішно 

формуються комунікативні компетентності.  

Зміст тренінгових занять сприяє 

вивченню психологічних закономірностей і 

ефективних способів міжособистісної 

взаємодії, процесу особистісного 

самопізнання, самоусвідомлення, розвитку і 

реалізації творчого потенціалу учасників. 

Програма складається з трьох 

основних блоків (рис.2): 

 

ІІІ БЛОК

ЗАСТОСУВАННЯ  ПСИХОЛОГІЧНИХ 
МЕТОДІВ  ТА ТЕХНІК  В 

ІННОВАЦІЙНОМУ  ОСВІТНЬОМУ 
СЕРЕДОВИЩІ  

орієнтований на постійне підвищення продуктивності професійної  
діяльності в сучасних реаліях (психологічний аналіз взаємодії, 
спілкування викладачів та студентів, виявлення психологічних 

передумов підвищення ефективності освітнього процесу, розвитку 
творчого потенціалу  тощо)

ІІ  БЛОК

КОМУНІКАТИВНА 
КУЛЬТУРА  ВИКЛАДАЧА

орієнтований на усвідомлення себе у системі професійного та особистісного 
спілкування (вивчення психології праці викладача, виявлення факторів 

самовдосконалення, оволодіння широким спектром вербальної та невербальної 
комунікації, відпрацювання навичок оптимального спілкування, безконфліктної 

поведінки тощо) 

І  БЛОК

“ПІЗНАЙ СЕБЕ”

орієнтований на усвідомлення особистісних відмінностей та оптимізації відношення 
до себе (вивчення психології особистості викладача, мотивація до накопичення та 
практичного застосування психологічних знань,  актуалізація власних переживань, 

особливостей, думок, уявлень про самого себе.)

ІІІ основних блока програми

 
 

Рис. 2. Основні блоки програми 
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Саме розробка тренінгових програм 

сприятиме створенню атмосфери взаємної 

поваги, особистої психологічної безпеки при 

високій внутрішній відповідальності і на тлі 

групової підтримки дозволить дорослій 

людині максимально використовувати свої 

ресурси, одночасно залучаючи 

інтелектуальний потенціал інших членів 

групи у свій освітній досвід. 

Карта кожного тренінгового заняття 

створюється протягом певного часу: дуже 

ретельно вивчається великий обсяг 

матеріалу, з якого окреслюється коло питань, 

що дозволить за відведений час (3 академічні 

години) розкрити обрану тему.  

Велике значення має зацікавленість 

учасників та тренера, а також його 

обізнаність в обраній темі (експерт з даної  

теми). Визначаються межі, тема, цілі та 

завдання, назви тренінгового заняття, цикл 

вправ. 

Важливими елементами заняття, 

залежно від мети, є моделювання ситуацій, 

психодіагностична та психокорекційна 

робота, ігрова діяльність, ведення дискусії, 

груповий аналіз оцінок та самооцінок. Потім 

створюється карта заняття, де вказується 

розрахунок орієнтовного часу по кожній 

частині. Визначаються критерії досягнення 

мети тренінгового заняття. Кожен учасник 

обов'язково забезпечується набором 

роздаткового матеріалу (відповідні методики, 

вправи, буклети та пам'ятки).  

Забезпечення викладачів необхідною 

психологічною інформацією, розвиток у них 

умінь і навичок попередження й подолання 

тимчасових труднощів у період здійснення 

професійної діяльності, засвоєння засобів 

зняття емоційної напруги й можливостей її 

запобігання відбувається за допомогою арт-

терапії. ЇЇ техніки слугують інструментом 

психологічної допомоги, здатної виконати 

адаптаційну, корекційну, мобілізуючу, 

регулятивну, реабілітаційну й профілактичну 

функції. 

Музикотерапія як інноваційна 

технологія особистісного розвитку є дієвою 

допомогою в оптимізації загальної картини 

запропонованої/обраної теми тренінгового 

заняття. Емоційні розвантаження 

сприятимуть релаксації, відновленню сил, 

гарному настрою і самопочуттю, розвитку 

уяви тощо. 

Особливої уваги заслуговує й технічна 

сторона питання. Для створення презентацій 

використовується програма Microsoft Office 

Power Point. 

Презентація – це робота творча. 

Дизайн, як будь-який вид творчості, 

мистецтва, як будь-який спосіб одних людей 

спілкуватися з іншими, як мова, як думка, 

обійде будь-які правила і закони. При підборі 

ілюстративного матеріалу слід зважати й на 

психологічну характеристику кольорів, 

малюнки, діаграми та графіки, слайд-шоу, 

звукове оформлення, відеофрагменти й 

анімацію. Саме застосування анімаційних 

ефектів надає презентації динамічності, а 

також дає змогу підкреслити деякі ключові 

моменти її змісту, допомогти вирішити 

питання дозування інформації.  

Наведемо для прикладу тематику 

занять І блоку, орієнтованого на 

усвідомлення особистісних відмінностей та 

оптимізацію ставлення до себе, актуалізацію 

власних переживань. 

Тематика тренінгових занять: 

1.Подорож у власне «Я» (практикум 

самодіагностики). 

2.Метафора мого життя (психологічна 

гра). 

3.Психологічна еклектика як засіб 

вирішення життєвих проблем (з 

використанням сучасних арт-технологій). 

4.Харизма жіночої душі 

(консультативно-корекційна робота). 

За результатами проведеної роботи 

можна зробити наступні висновки:  

1. Працівники психологічної служби 

закладу, враховуючи вищевказане, прагнуть 

допомогти особистості стати  режисером 

власного життя, творчо створювати та 

реалізовувати свій індивідуальний життєвий 

проект за допомогою психологічних 

технологій, знаходити ефективні шляхи 

оптимізації освітнього процесу в сучасних 

умовах. 

2. Використання в проекті програми 

арт-терапевтичного супроводу, 

консультативної практики, спрямованої на 
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профілактику професійного вигоряння, 

показують свою ефективність. У процесі 

групових занять це надає можливість 

учасникам подивитися на себе з боку, почути 

думки інших, вербалізувати свої почуття, 

знайти нові можливі виходи зі складної 

життєвої ситуації й усвідомити, що вони не 

залишаються наодинці зі своєю проблемою. 

3. Комлекс запропонованих вправ, 

використаних на тренінгових заняттях, 

дозволяють учасникам знижувати рівень 

дискомфорту й підвищувати  рівень довіри 

до людей навколо.  

4. Учасники,за час відвідування занять 

стають невеличкою єдиною командою, яка 

має можливість обмінюватися думками, 

досвідом, набути впевненості вчитися і 

творити. 

Вважаємо, якщо викладач вчиться або 

працює з захопленням, він отримає 

задоволення, можливість надійного старту 

для успішної педагогічної діяльності та 

особистого життя.  

А ми, працівники психологічної 

служби, намагаємося шукати нові підходи, 

що допомагають слухачам відчувати  своє 

життя повноцінно наповненим. 
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ШКОЛА ОСОБИСТІСНОГО ЗРОСТАННЯ «ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ ВИКЛАДАЧА» 

ЯК ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМОК ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ВМНЗ У 

ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ 

 

Полчанова Г. С., Боримська  Л. В. 

КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради 

 

Резюме. Стаття присвячена розкриттю ролі  психологічної служби в питаннях 

впровадження досягнень психологічної науки в педагогічну практику вищої медичної школи та 

реалізації комплексної програми «Професійній портрет викладача вищої школи». 

На прикладі функціонування «Творчої майстерні викладача» показати, що в умовах 

вищого навчального закладу є реальні умови для особистісного та професійного зростання 

викладачів за допомогою інтерактивного навчання (дискусій, диспутів, проектної діяльності, 

тренінгів/тренінгових занять, ділових та рольових ігор тощо). 

Акцентовано увагу на вмінні психолога-практика створювати та проводити саме 

тренінгові заняття, які з кожним днем стають більш затребуваними в освіті, у соціальній та 

інших сферах життя суспільства. 

Програма складається з трьох основних блоків, що орієнтовані на пізнання власного 

«Я», підвищення рівня комунікативної культури та практичне застосування психологічних 

технологій в інноваційному освітньому середовищі. 

Зміст тренінгових занять сприяє вивченню психологічних закономірностей і ефективних 

способів міжособистісної взаємодії, процесу особистісного самопізнання, самоусвідомлення, 

розвитку і реалізації творчого потенціалу учасників. 

Ключові слова: професійний портрет викладача, творчий потенціал, психологічна 

служба, психоемоційне вигорання, авторські тренінгові програми. 
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ШКОЛА ЛИЧНОСТНОГО РОСТА «ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ» КАК ВАЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО УЧЕБНОГО 

ЗАВЕДЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 

 

Полчанова Г. С., Боримская Л. В. 

КВУЗ «Житомирский медицинский институт» Житомирского областного совета 

 

Резюме.Статья посвящена раскрытию роли психологической службы в вопросах 

внедрения достижений психологической науки в педагогическую практику высшей медицинской 

школы та реализации комплексной программы «Профессиональный портрет преподавателя 

высшей школы». 

На примере функционирования «Творческой мастерской преподавателя» показано, что в 

условиях высшего учебного заведения есть реальные условия для личностного и 

профессионального роста преподавателей при помощи интерактивного обучения (дискуссий, 

диспутов, проектной деятельности, тренингов/тренинговых занятий, а также деловых и 

ролевых игр). 

Акцентировано внимание на умении психолога-практика создавать и проводить именно 

тренинговые занятия, которые с каждым днем становятся более востребованными в 

образовании, в социальной и других сферах жизни общества. 

 Программа состоит из трех основных блоков, которые ориентированы на 

познание собственного «Я», повышение уровня коммуникативной культуры и практического 

использования психологических технологий в инновационной образовательной среде. 

Содержание занятий способствует изучению психологических закономерностей и 

аффективных способов межличностного взаимодействия, процессу личностного 

самопознания, самосознания, развития и реализации творческого потенциала участников. 

Ключевые слова: профессиональный портрет преподавателя, творческий потенциал, 

психологическая служба, психоэмоциональное выгорание, авторские и тренинговые программы. 
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УДК 614.2:38.018.45 

 

НАУКОМЕТРИЧНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ СТУДЕНТІВ ЖИТОМИРСЬКОГО МЕДИЧНОГО ІНСТИТУТУ ЯК 

ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК  ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ 

 

Свиридюк В. З., Свиридюк В. В. 

КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради 

Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова 

 

SCIENTIFIC CRITERIA FOR EVALUATION OF RESULTS OF SCIENTIFIC 

RESEARCH OF STUDENTS OF ZHITOMIR MEDICAL INSTITUTE AS THE IMPORTANT 

FACTOR OF IMPROVING THE QUALITY OF PROFESSIONAL MEDICAL EDUCATION 

 

Svyrydiuk V. Z., Svyrydiuk V. V. 

MHEI  «Zhytomyr Medical Institute» Zhytomyr Regional Council 

Zhytomyr Militer Institute after S.P.Korolov 

  

 Abstract. The urgency of the problem is due to the wide-ranging conducting of scientific 

research by masters of nursing. 

 Objectives: to carry out a quantitative and qualitative analysis of intellectual property objects 

created on the basis of the results of the research carried out by the Masters of the Nursing Municipal 

Hight Education Institute "Zhytomyr Medical Institute" of the Zhytomyr Regional Council. 

 Design and methods. To achieve the goal, content, and correlation analysis of 1100 

publications and 834 reports of 165 Masters degree of Nursing of Municipal Hight Education Institute 

“Zhytomyr Medical Institute” of Zhytomyr  Zhytomyr Regional Council have been used. 

 Results. Masters degree of Nursing published articles in various scientific journals: from 

prestigious foreign professional journals that are included in the leading international science and 

technology databases of Web of Science, Scopus, Google scholar, to domestic collections that do not 

have electronic versions on the web. The share of Masters with a citation index is 4.7%. The Hirsch 

index has 1.3% of Masters degree of Nursing. 

An important component of the professional competence of Masters degree of Nursing is 

scientific communicative competence, as a set of knowledge, skills, and abilities that provides Masters 

the ability to carry out scientific research, to create intellectual property objects, to present objects of 

intellectual property on the results of the conducted research and virtual scientific forums by means of 

modern information and computer technologies in accordance with the requirements of international 

scientometric databases in the world information space. 

Conclusion. Student research has a significant impact on improving the quality of their professional 

education and contributes to the development of a competitive personality traits.  

Key words: Masters degree of Nursing, scientific research, intellectual property objects, 

scientometric evaluation criteria. 

 

Вступ. Актуальність проблеми 

зумовлена вимогами Закону України «Про 

вищу освіту» (2014 р.), згідно з якими 

підготовка фахівців з вищою освітою будь-

якої спеціальності має бути тісно пов'язана з 

проведенням наукових досліджень, як 

запорукою та основним чинником 

підвищення якості професійної освіти. 

Вимоги Закону «Про вищу освіту» 

безпосередньо стосуються закладів вищої 

освіти, що готують магістрів медсестринства. 

Україна розпочала підготовку магістрів 

медсестринства у 2008 році, коли для 

підготовки медичних сестер із вищою 

освітою в державі були створені перші два 

заклади вищої медсестринської освіти: 

Житомирський інститут медсестринства та 

86



 

 
МАГІСТР МЕДСЕСТРИНСТВА № 2 (22) 2019 

 

Навчально-науковий інститут 

Тернопільського державного медичного 

університету імені І. Я. Горбачевського. Тоді 

ж розпочались і перші в Україні наукові 

дослідження студентів магістратури за 

спеціальністю «Сестринська справа». Для 

цього в Житомирському інституті 

медсестринства було створено випускову 

кафедру «Сестринська справа». Першим 

завідувачем кафедри став доктор медичних 

наук, професор Терентій Кирилович 

Набухотний. З 2014-го року кафедру 

«Сестринська справа» очолює доктор 

медичних наук, професор Заболотнов Віталій 

Олександрович. Перші магістерські роботи 

випускники Житомирського інституту 

медсестринства захистили 23 червня 2010 

року на засіданні державної екзаменаційної 

комісії, яку очолював директор Українського 

інституту стратегічних досліджень МОЗ 

України, доктор медичних наук, професор 

Геннадій Олексійович Слабкий. У 2017 році 

в зв’ зку з розширенням переліку 

спеціальностей і освітніх ступенів фахівців, 

що готуються у закладі, Житомирський 

інститут медсестринства отримав статус 

Комунального вищого навчального закладу 

«Житомирський медичний інститут» 

Житомирської обласної ради.   

Оскільки, підготовка бакалаврів і 

магістрів будь-якої спеціальності тісно 

пов'язана з проведенням наукових 

досліджень, гостро постала проблема оцінки 

якості цих досліджень за наукометричними 

критеріями і показниками та вивчення 

впливу наукових досліджень на якість 

професійної освіти. 

Мета роботи – провести аналіз за 

наукометричними критеріями об'єктів 

інтелектуальної власності, створених за 

результатами проведених наукових 

досліджень студентами магістратури з 

медсестринства КВНЗ «Житомирський 

медичний інститут» Житомирської обласної 

ради, та оцінити роль студентських наукових 

досліджень у підвищенні якості вищої 

професійної освіти. 

Для досягнення мети використано 

контент-аналіз та кореляційний аналіз 
1100 об'єктів інтелектуальної власності 165 

магістрів – випускників КВНЗ 

«Житомирський медичний інститут» 

Житомирської обласної ради.  

Результати та їх обговорення. У 

другій половині минулого століття завдяки 

дослідженням Дерека Джона де Солла 

Прайса та його послідовників виник новий 

науковий напрямок – наукометрія. [1, 3] 

 Наукометрія – галузь наукознавства, 

що займається статистичними 

дослідженнями структури та динаміки 

масивів і потоків наукової інформації. [5, 6] 

 Дерек Прайс був першим, хто 

зрозумів, що просторові моделі науки 

можуть бути скомпоновані з бібліографічних 

даних. Він наголошував, що наукова 

інформація є дещо значно більше, ніж 

наукова література: «Наукова стаття не є 

просто одиницею інформації, яку 

публікують, накопичують, знаходять і 

видають за вимогою. Вона – змінна частина 

соціальної тканини науки, яка виробляється в 

одних умовах, а використовується – в 

інших». Просуваючись за допомогою 

створеної ним моделі від наукових журналів 

до статей в них, Дерек Прайс прийшов до 

висновку, що «карта військових дій в науці» 

може бути сформована з даних цитування. 

Посилання науковців на роботи попередників 

дають підстави стверджувати, що наукові 

праці «конгломеруються у країни і 

континенти». Цитування створює мережу, 

яка поєднує публікації в єдиний комплекс, 

який можна досліджувати методами 

наукоометрії. [7, 8] 

 Наукометрія виникла і розвивалась 

одночасно з інформаційно-комп’ютерними 

технологіями (ІТ-технологіями), однак 

грандіозний прорив відбувся тільки після 

появи Інтернету. Мережеві технології 

збереження, обробітку та обміну 

інформацією дозволили накопичити в 

наукометричних базах даних такі масиви 

доступної користувачам інформації, що на 

сьогодні йдеться про віртуальний 

інформаційний простір, який відкриває 

необмежені можливості для інновацій в будь-

якій галузі людської діяльності, у тому числі 

і в освітній галузі. [9, 10, 11] 

 Все більше науковців використовують 

у професійній діяльності різноманітні 

мультимедія: блоги, (Twitter), соціальні 
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мережі (Facebook, Instagram, Google+), 

наукові мережі (Academia.edu, Mendeley, 

ResearchGate), онлайнові платформи для 

роботи з інформаційними потоками даних 

тощо. 

 З'явилась низка нових 

наукометричних понять: імпакт-фактор, 

ORCID, DOI, індекс Хірша, індекс Херста, 

коефіцієнт Хіпса, правило Парето, 

розмірність Хаусдорфа-Безіковича, закон 

Зіпфа тощо. [3] 

 Не заглиблюючись до детального 

опису кожного з понять наукометрії, які самі 

по собі надзвичайно цікаві і продуктивні в 

науковій перспективі, звертаємо увагу на те, 

що всі наукометричні методики працюють на 

основі інфомаційно-комп'ютерних технологій 

світової інформаційної мережі. Іншими 

словами, щоб отримати належну оцінку 

світової спільноти стосовно значимості 

проведеного наукового дослідження, 

необхідно орилюднити отримані результати у 

світовій інформаційній мережі за правилами, 

які дозволять занести ці результати 

міжнародних наукометричних баз.[2, 3] 

 Мінімальні вимоги, для того щоб 

публікація була включена до будь-якої із 

наукометричних баз, наступні:  

 - назва публікації англійською мовою; 

 - прізище та ім'я автора в англійській 

транскрипції; 

 - назва закладу, з якого походить 

робота, анлійською мовою; 

 - назва країни анлійською мовою;  

 - англомовне резюме обсягом 1500-

2000 символів; 

 - цитовані джерела літератури в 

анлійській транскрипції та транслітерації. [3] 

 Редакційні колегії деяких наукових 

журналів вимагають від авторів повідомити 

їхній особистий профіль в ORCID.   

 Однак, основна умова, без якої все 

вищеперераховане не має сенсу, – видавець 

журналу чи редакційна колегія збірника 

наукових праць повинні виставити в мережі 

Інтернет його електронну версію, тому що всі 

наукометричні бази формуються виключно 

на основі аналізу електронних джерел 

інформації. 

 Важливою складовою, що відображає 

результативність і якість як проведених 

наукових досліджень, так і створюваних 

об’єктів інтелектуальної власності, є 

кількість і структура джерел наукової 

інформації використаних під час патентно-

інформаційного пошуку за досліджуваною 

проблемою.  

 У таблиці 1 надано перелік та питому 

вагу джерел інформації, якими 

користувалися магістри КВНЗ 

«Житомирський медичний інститут» 

Житомирської обласної ради при проведенні 

инаукових досліджень, написанні 

магістерських робіт та створення об’єктів 

інтелектуальної власності. 

 Загалом 165 здобувачів магістерського 

ступеня вищої освіти впродовж 2008-2019 

років під час при написанні своїх 

магістерських робіт послалися на 16825 

різних джерела інформації, що складає в 

середньому 102,0±1,8 джерел на одну 

магістерську роботу.  

 З'ясувалося, що найчастіше студенти 

цитували та посилалися на Інтернет-ресурси, 

статті у наукових журналах та на тези і статті 

у збірниках матеріалів науково-практичних 

конференцій, з'їздів, конгресів, симпозіумів 

та інших наукових форумів. В сумі частка 

цих трьох основних джерел інформації 

становить 55,6% від всіх використаних 

джерел.  

 При цьому магістрами використано 

12147 (72,2 %) наукових джерел українською 

мовою та 4678 (27,8%) іноземними мовами. 

У свою чергу, серед 4678 джерел іноземними 

мовами, 2540 (15,1%) становили джерела 

кирилицею (переважно російськомовні) та 

2138 (12,7%) латиницею (переважно 

англомовні). 

 Однак, ще важливішим 

наукометричним критерієм слугує кількість і 

якість об’єктів інтелектуальної власності, 

створених студентами під час навчання в 

магістратурі. 
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Таблиця 1 

Структура інформаційних джерел, на які посилалися студенти Житомирського медичного 

інституту при написанні магістерських робіт 
 

№ 

з/п 

Назва джерела Абс M±m, % 

1 Електронні Інтернет-ресурси  3611 21,5±0,3 

2 Періодичні наукові видання (журнали) 3044 18,1±0,3 

3 Збірники матеріалів (тези і статті) науково-практичних 

конференцій, з'їздів, конгресів, симпозіумів та інших наукових 

форумів 

2690 16,0±0,3 

4 Монографії 1310 7,8±0,2 

5 Довідники, енциклопедії, тлумачні словники 956 5,7±0,2 

6 Законодавчі нормативно-правові акти (Закони України, Постанови 

Кабінету Міністрів, накази галузевих міністерств) 

743 4,4±0,2 

7 Магістерські роботи 566 3,4±0,1 

8 Стандарти (галузеві освітні і виробничі стандарти з надання 

послуг) 

531 3,2±0,1 

9 Дисертації 431 2,6±0,1 

10 Підручники 425 2,5±0,1 

11 Автореферати дисертацій 390 2,3±0,1 

12 Звіти про виконання НДР 389 2,3±0,1 

13 Методичні рекомендації з грифом галузевого міністерства 354 2,1±0,1 

14 Вітчизняні та зарубіжні статистичні видання 319 1,9±0,1 

15 Посібники 248 1,5±0,1 

16 Архівні матеріали 177 1,1±0,1 

17 Патенти на винаходи і користі моделі та інші патентно-

інформаційні документи і видання 

142 0,8±0,1 

18 Дипломні роботи 110 0,7±0,1 

19 Реферативні видання 107 0,6±0,1 

20 Урядові звіти 106 0,6±0,1 

21 Засоби масової інформації  71 0,5±0,1 

22 Комерційно-ділова інформація 70 0,5±0,1 

23 Резолюції науково-практичних конференцій, з’їздів, конгресів, 

симпозіумів тощо. 

35 0,2±0,1 

24 Разом 16825 100,0±0,0 

 

У таблиці 2 надано результати аналізу 

об'єктів інтелектуальної власності, створених 

165 магістрами медсестринства – 

випускниками Житомирського медичного 

інституту впродовж 2008-2019 років. 

Загалом за 12 років, з 2008 року (рік 

першого набору студентів за спеціальністю 

«Сестринська справа» для навчання в 

магістратурі) по 2019 включно, магістрами 

створено 1100 об'єктів інтелектуальної 

власності. В середньому по 6,7±0,5 одиниць 

на одного магістра. При цьому 487 з них 

(44,0%) вони створили під час навчання в 

інституті, решту 613 (56,0%) – після 

закінчення навчання. Таким чином під час 

навчання в магістратурі студенти створюють 

в середньому 3,0±0,7 одиниць друкованої 

продукції на одного магістра. Магістри 

публікували переважно статті і тези у різних 

наукових виданнях: від престижних 

зарубіжних фахових журналів, до 

вітчизняних збірників, які не мають 

електронних версій в Інтернеті з 

відповідними англомовними атрибутами. 

Необхідно відмітити, що більшість 

публікацій магістри здійснюють під час 

навчання в магістратурі у вигляді тез, 

натомість, після закінчення навчання вони 
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друкують більше статей у фахових виданнях 

та починають створювати інші об'єкти 

інтелектуальної власності. Так частка статей, 

опублікованих студентами магістратури під 

час навчання, становить 14,8±1,6%, 

відповідно тез – 85,2±1,6%. Тоді як після 

закінчення навчання в магістратурі частка 

статей складає 27,9±1,0%, частка тез 

становить 61,7±2,0%, частка інших об’єктів 

інтелектуальної власності (монографій, 

підручників і посібників) становить 

10,4±1,2%.  

 

Таблиця 2  

Аналіз об'єктів інтелектуальної власності, створених магістрами медсестринства – 

випускниками КВНЗ «Житомирський медичний інститут»  

Житомирської обласної ради [3] 

 

 

Назва об'єктів 

інтелектуально власності 

Кількість об'єктів інтелектуальної власності, створених 

магістрами медсестринства 

Під час навчання в 

магістратурі 

Після закінчення 

навчання  

Разом 

Абс M±m, % Абс M±m, % Абс M±m, % 

Статті, всього: 

у тому числі  

72 

 

6,5±0,8 209 19,0±1,2 281 25,5±1,5 

у зарубіжних виданнях 0 0,0±0,0 12 1,1±0,3 12 1,1±0,3 

у журналах, що входять до 

фондів міжнародних 

наукометричних баз  

 

0 

 

 

0,0±0,0 

 

5 

 

0,5±0,2 

 

5 

 

0,5±0,2 

у вітчизняних фахових 

виданнях 

0 0,0±0,0 

 

21 1,9±0,4 21 1,9±0,4 

в інших виданнях 72 6,9±0,8 171 15,5±1,1 243 22,1±1,2 

Тези 415 37,7±1,5 378 34,4±1,4 793 72,1±1,5 

Монографії та їх розділи мо 0 0,0±0,0 19 1,7±0,4 19 1,7±0,4 

Підручники, посібники та їх 

розділи 

0 0,0±0,0 7 0,6±0,3 7 0,6±0,3 

Всього: 487 44,0±1,5 613 56,0±1,5 1100 100,0±0,0 

 

Магістри публікують статті і тези у 

переважній більшості самостійно. Мають 

власні монографії і розділи монографій 

поодинокі з них, зазвичай ті, хто після 

навчання в магістратурі підготував та 

захистив дисертацію на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії (PhD). Публікують 

статті у фахових виданнях, що входять до 

переліку затвердженого департаментом 

атестації науково-педагогічних кадрів МОН 

України, магістри, які навчаються в 

аспірантурі та готують до захисту дисертації 

на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії. Однак, переважна більшість 

публікацій магістрів медсестринства 

становлять статті і тези, які опубліковані у 

«Віснику Житомирського медичного 

інституту», журналі «Магістр 

медсестринства», «Віснику Житомирського 

державного університету ім. Івана Франка», 

збірниках матеріалів науково-практичної 

конференції з міжнародною участю «Вища 

освіта в медсестринстві: проблеми і 

перспективи», збірниках матеріалів 

Міжнародного конгресу студентів і молодих 

вчених Тернопільського державного 

медичного університету імені І. Я. 

Горбачевського, збірниках матеріалів 

міжнародної медико-фармацевтичної 

конференції студентів і молодих вчених 

«Актуальні питання медицини і фармації 

BIMKO» Буковинського державного 

медичного університету та в інших виданнях 

тощо. Загалом частка досліджень виконаних 

за медичною тематикою становила 
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80,6±3,1%, за педагогічною тематикою – 

19,4±3,1%. 

У таблиці 3 представлено рейтинг 

наукових напрямів, за якими магістри 

проводили свої дослідження.  
 

Таблиця 3 

Напрями наукових досліджень магістрів медсестринства КВНЗ «Житомирський 

медичний інститут» Житомирської обласної ради 
 

Наукові напрямки Абс M±m, % 

Наукове обґрунтування організації (стандартизації та уніфікації) 

медсестринського процесу у закладах охорони здоров'я. 

35 21,2±3,2 

Медсестринська освіта, формування загальних і спеціальних 

професійних компетентностей медичних сестер.  

32 19,4±3,1 

Менеджмент у медсестринстві та формування лідерських якостей 

конкурентноздатної особистості. 

20 12,1±2,5 

Вивчення впливу на здоров'я людини особливостей способу життя, 

екологічних, спадкових та соціальних чинників. Формування 

здоров'язберігаючої компетентності різних верств населення. 

18 10,9±2,4 

Наукове обгрунтування і розроблення нових підходів до проблем 

догляду за хворими різних вікових категорій і нозологічних груп 

(ВІЛ/СНІД, паліативна медицина, геронтологія і геріатрія тощо).    

16 9,7±2,3 

Збереження здоров'я дітей і підлітків 15 9,1±2,2 

Профілактика поширених соціально значимих захворювань 10 6,1±1,9 

Реабілітація поширених соціально значимих захворювань 9 5,4±1,7 

Формування безпечного лікарняного простору та профілактика 

внутрішньолікарняних інфекцій 

6 3,6±1,5 

Обгрунтування доцільності затвердження на  законодавчому рівні 

наукової спеціальності «Медсестринство»  

 

4 

 

2,4±1,1 

Всього: 165 100,0±0,0 

 

Поряд з публікаціями магістри 

активно оприлюднювали результати своїх 

наукових досліджень у вигляді доповідей на 

наукових форумах різного рівня, таблиця 4. 

Загалом 165 магістрів впродовж 12-и 

років, з 2010 по 2019 рр. включно, виступали 

з доповідями на наукових форумах різного 

рівня 834 разів, в середньому по 5,1±0,6 

виступів на одного магістра.  
 

 

Таблиця 4  

Розподіл доповідей магістрів за рівнями (міжнародний, всеукраїнський, 

регіональний) та роками 
 

 

Рік 

Рівень 

Міжнародний Всеукраїнський Регіональний Разом 

Абс M±m, % Абс M±m, % Абс M±m, % Абс M±m, % 

2010 18 2,2±0,5 39 4,7±0,8 30 3,6±0,7 87 10,4±1,0 

2011 17 2,0±0,5 27 3,2±0,6 25 3,0±0,6 69 8,3±0,9 

2012 27 3,2±0,6 48 5,8±0,8 43 5,2±0,8 118 14,1±1,2 

2013 19 2,3±0,5 26 3,1±0,6 29 3,5±0,7 74 8,9±1,0 

2014 16 1,9±0,5 31 4,3±0,7 34 4,1±0,7 81 9,7±1,0 

2015 23 2,8±0,6 40 4,8±0,8 33 4,0±0,7 96 11,5±1,1 

2016 14 1,8±0,5 16 2,2±0,5 39 4,8±0,8 69 8,3±0,9 

2017 16 1,9±0,5 37 4,4±0,7  37 4,4±0,7 90 10,8±1,1 

2018 15 1,8±0,5 19 2,3±0,5 35 4,2±0,7 69 8,3±0,9 

2019 18 2,2±0,5 20 2,4±0,5 43 5,2±0,8 81 9,7±1,0 

Всього: 183 21,9±1,4 303 36,3±1,7 348 41,7±1,7 834 100,±0,0 
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На наукових форумах міжнародного 

рівня магістри виступали з доповідями 183 

разів, що становить більше одної п ятої 

(21,9±1,4%) від всіх виступів магістрів, в 

середньому по 1,1±0,4 виступів на одного 

магістра.  

На всеукраїнських з’їздах, конгресах, 

симпозіумах і науково-практичних 

конференціях магістри виступали з 

доповідями 303 рази, що складає 36,3±1,7% 

від всіх виступів, в середньому по 1,8±0,5 

виступів на одного магістра 

Найбільшу частку 348 виступів 

(41,7±1,7%) становили доповіді магістрів на 

науково-практичних конференціях 

регіонального рівня, в середньому по 2,1±0,6 

виступів на одного магістра. 

 Отже, магістри медсесринства 

презентували результати проведених ними 

наукових досліджень належним чином.  

 Свідоцтвом високого рівня як 

проведених наукових досліджень, так і 

майстерності презентацій, є кількість відзнак 

(дипломів І-ІІ ступеня), отриманих 

магістрами за кращі доповіді на наукових 

форумах різного рівня, таблиця 5. 

 

Таблиця 5  

Розподіл презентацій магістрів медсестринства, відзначених дипломами  на 

наукових форумах різного рівня впродовж 8-и років 

 

 

Рік 

Рейтинг диплому Разом: 

Дипломи 1-го ст. Дипломи 2-го ст. 

Абс. M±m, % Абс. M±m, % Абс. M±m, % 

2010 3 5,3±2,9 2 3,5±2,6 5 8,8±3,8 

2011 3 5,3±2,9 1 1,8±1,9 4 7,0±3,4 

2012 4 7,0±3,4 2 3,5±2,6 6 10,5±4,0 

2013 2 3,5±2,6 2 3,5±2,6 4 7,0±3,4 

2014 3 5,3±2,9 2 3,5±2,6 5 8,8±3,8 

2015 4 7,0±3,4 2 3,5±2,6 6 10,5±4,0 

2016 2 3,5±2,6 2 3,5±2,6 4 7,0±3,4 

2017 4 7,0±3,4 3 5,3±2,9 7 12,3±4,3 

2018 3 5,3±2,9 2 3,5±2,6 5 8,8±3,8 

2019 5 8,8±3,8 6 10,5±4,0 11 19,3±5,2 

Всього: 33 57,9±6,5 24 42,1±6,5 57 100,0±0,0 

 

 

Загалом впродовж 12-ти років 165 

магістрів медсестринства Житомирського 

інституту 57 разів буди відзначені (отримали 

дипломи І і ІІ ступенів) за кращі доповіді на 

міжнародних наукових форумах. Частка 

магістрів відзначених дипломами складає 

34,5±3,7% випадків, тобто кожен третій 

доповідач з числа магістрів медсестринства 

отримав відзнаку якості.  

 Це дозволяє зробити висновок, що 

дослідження були проведені на належному 

науковому рівні, результати досліджень були  

презентовані широкому науковому загалу і 

отримали високу оцінку з боку наукової 

спільноти.  

 Наступним показником, що 

характеризує якість проведених наукових 

досліджень та їх вплив на якість освітнього 

процесу, є оцінка, яку магістри отримали на 

захисті магістерських робіт державною 

екзаменаційною комісією, таблиця 6.  

 Всі, без винятку, студенти захистили 

свої магістерські роботи, при цьому 

переважна більшість (63,6%) на оцінку 

«відмінно».  
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Таблиця 6 

Оцінки, отримані студентами на захисті магістерських робіт 

 

 

Рік 

Оцінка, отримана на захисті магістерської роботи 

Відмінно Добре Задовільно 

Абс. M±m, % Абс. M±m, % Абс. M±m, % 

2010 11 6,7±2,0 6 3,6±1,5 2 1,2±0,8 

2011 7 4,2±1,5 6 3,6±1,5 1 0,6±0,6 

2012 14 8,5±2,1 10 6,1±1,8 0 0,0±0,0 

2013 9 5,5±1,8 4 2,4±1,1 0 0,0±0,0 

2014 10 6,1±1,8 4 2,4±1,1 0 0,0±0,0 

2015 14 8,5±2,1 9 5,5±1,8 0 0,0±0,0 

2016 7 4,2±1,5 5 3,0±1,3 0 0,0±0,0 

2017 12 7,3±2,0 4 2,4±1,1 0 0,0±0,0 

2018 8 4,8±1,7 7 4,2±1,5 0 0,0±0,0 

2019 13 7,9±2,1 1 0,6±0,6 1 0,6±0,6 

Всього: 105 63,6±3,7 56 33,9±3,7 4 2,4±1,1 

 

 

У таблиці 7 надано перелік наукометричних 

показників, які аналізувалися для пошуку  

кореляціного зв’ зку між ними.

 

Таблиця 7  

Перелік наукометричних показників для кореляціного аналізу 

 

№ з/п Назва показника 

1 Кількістю  доповідей на всеукраїнських науково-практичних конференціях  

2 Кількість доповідей на міжнародних наукових форумах 

3 Кількість дипломів за кращу доповідь на міжнародних наукових форумах 

4 Загальна кількість публікацій 

5 Кількість публікацій у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз 

6 Кількість публікацій у закордонних виданнях 

7 Кількість публікацій у фахових виданнях, що входять до переліку затвердженого 

департаментом атестації науково-педагогічних кадрів МОН України 

8 Наявність ORCID 

9 Наявність і величина індексу Хірша 

10 Оцінка, отримана магістром за результатами захисту магістерської роботи 

 

У таблиці 8 показано форму, за якою 

опція «Кореляція» програми Excel видає 

значення коефіцінтів лінійної кореляції за 

означеними у таблиці 17 наукометричними 

показниками. 

 У нашому прикладі виявлена тісна 

пряма кореляція між загальною кількістю 

публікацій (стовпчик № 4) та кількістю 

публікацій у виданнях, що входять до 

міжнародних наукометричних баз та (рядок 

№ 5): R = 0,79±0,03. 

 Тісна пряма кореляція існує між між 

загальною кількістю публікацій (стовпчик № 

4) та кількістю  публікацій у закордонних 

виданнях (рядок № 6):  R = 0,73±0,01. 

 Виявлено  тісну пряму кореляцію між 

.кількістю публікацій у виданнях, що входять 

до міжнародних наукометричних баз 

(стовпчик № 5) та кількістю  публікацій у 

закордонних виданнях (рядок № 6): R = 

0,91±0,03. 

 Тісну пряму кореляцію виявлено між 

загальною кількістю публікацій (стовпчик 
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№ 4) та кількістю публікацій у фахових 

виданнях, що входять до переліку 

затвердженого департаментом атестації 

науково-педагогічних кадрів МОН України 

(рядок № 7): R=0,90±0,01. 

 

Таблиця 8 

Коефіцієнти кореляції між наукометричними показниками з таблиці 10 у формі, як їх 

видає опція «Кореляція» програми Excel 

 

№ з\п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1          

2 0,29 1         

3 0,02 0,02 1        

4 0,14 0,27 0,38 1       

5 0,04 0,20 0,43 0,79 1      

6 -0,01 0,14 0,40 0,73 0,91 1     

7 -0,02 0,14 0,38 0,90 0,75 0,65 1    

8 0,31 0,14 0,17 0,29 0,34 0,32 0,19 1   

9 -0,01 0,07 0,41 0,72 0,72 0,76 0,20  1  

10 0,13 0,13 0,35 0,21 0,21 0,17 0,16 0,18 0,11 1 

 

 

Тісна пряма кореляція існує між 

кількістю публікацій у виданнях, що входять 

до міжнародних наукометричних баз 

(стовпчик № 5) та кількістю  публікацій у 

фахових виданнях, що входять до переліку, 

затвердженого департаментом атестації 

науково-педагогічних кадрів МОН України 

(рядок № 7): R = 0,75±0,04. 

 Тісна пряма кореляція виявлена 

загальною кількістю публікацій (стовпчик № 

4) та наявністю індекса Хірша (рядок № 9): 

R=0,72±0,04. 

 Тісна пряма кореляція існує між 

кількістю публікацій у виданнях, що входять 

до міжнародних наукометричних баз 

(стовпчик № 5) та наявністю індекса Хірша 

(рядок № 8): R=0,72±0,04. 

 Виявлена тісна пряма кореляція між 

кількістю публікацій у фахових виданнях, що 

входять до переліку затвердженого 

департаментом атестації науково-

педагогічних кадрів МОН України (стовпчик 

№ 7) та наявністю індекса Хірша (рядок № 9)  

R = 0,76±0,04. 

 Середнього ступеня пряма кореляція 

виявлена між кількість публікацій у 

закордонних виданнях (стовчик № 6) та 

кількістю публікацій у вітчизняних фахових 

виданнях (рядочок № 7). R=0,65±0,05. 

 Середнього ступеня пряма 

кореляційна залежність виявлена між 

кількістю дипломів за кращу доповідь 

(стовпчик 3) та низкою інших 

наукометричних показників (рядочки №№ 4; 

5; 6; 7; 9; 10). Цікаво, що оцінка, яку магістр 

отримав при захисті магістерської роботи, 

корелює лише з кількістю дипломів за кращу 

доповідь. 

 Відтак, за даними кореляційного 

аналізу можна зробити висновок, що між 

такими наукометричними показниками, як: 

загальна кількість публікацій, індекс Хірша, 

кількість публікацій, що входять до 

міжнародних наукометричних баз, кількість  

публікацій у закордонних виданнях, кількість  

публікацій у фахових виданнях, що входять 

до переліку затвердженого департаментом 

атестації науково-педагогічних кадрів МОН 

України, кількістю дипломів за кращу 

доповідь га міжнародних наукових форумах 

існує тісна та середнього ступеня пряма 

кореляція. Це є свідченням того, як 

наукометричні показники взаємопов’язані з 

якістю освіти. 

 Необхідно відмітити, на сьогодні в 

якості наукометричного показника 

найбільшого поширення набув індекс 

цитування, оригінальну методику обчислення 
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якого у 2005 році запропонівав 

американський фізик Хорхе Хірш.[4] 

 За Хіршем методика обчислення 

індексу «h» полягає в підрахунку публікацій 

автора, на які є не менше «h» посилань. 

Вчений має індекс Хірша «h», якщо «h»  із 

його «N» статей цитуються мінімум «h» разів 

кожна, у той час, як решта (N – h) статей 

цитуються менше, ніж «h» разів кожна. [4]    

 Не вдаючись до деталей 

математичного апарату обчислення індексу 

Хірша, звертаємо увагу на крайні випадки. 

Так, якщо у дослідника опубліковано більше 

100 статей, на кожну з яких є лише одне 

посилання, його h-індекс дорівнює 1,0. Таким 

же буде h-індекс дослідника, що опублікував 

лише одну статтю, на яку послалися 100 і 

більше разів. Для того, щоб індекс Хірша 

зростав, необхідно публікувати багато 

статей, на які має бути багато посилань. 

Частка магістрів, роботи яких 

цитувалися становить 4,7%, iндекс Хірша 

мають 1,3% магістрів медсестринства. Наш 

досвід свідчить, що, незважаючи на досить 

вагомі результати проведених наукових 

досліджень та їх оприлюднення у вигляді 

публікацій, доповідей на наукових форумах 

різного рівня та розміщення на сайтах у 

віртуальному інформаційному просторі, 

лише поодинокі магістри медсестринства 

мають індекс Хірша, який у них не 

перевищує 1.0.   

Можна стверджувати, що до засобів 

підвищення наукової активності магістрів 

медсестринства на сьогодні обгрунтовано 

відноситься опанування основними 

аспектами наукометричного підходу, 

визначальною особливістю якого є створення 

та презентація об'єктів інтелектуальної 

власності за вимогами наукометрії як науки, 

що займається дослідженням різних аспектів 

комунікативності вчених і кількісним 

виміром значимості наукових результатів за 

індексами цитування.[3]   

 Наукометричний підхід до оцінки  

значимості наукових досліджень, що 

проводяться магістрами медсестринства, 

полягає у застосуванні до обєктів 

інтелектуальної власності створювааних за 

результатами проведених наукових 

досліджен наукометричних критеріїв і 

показників здатності магістрів 

медсестринства презентувати результати 

власних наукових досліджень міжнародній 

науковій спільноті та забезпечувати 

просування створених за результатами 

досліджень об'єктів інтелектуальної 

власності на ринку інтелектуальної 

власності [3].   

 Наукометричними показниками щодо 

об'єктів інтелектуальної власності, 

створюваних магістрами медсестринства, є 

наступні: 

 - кількість і якість монографій, 

підручників, посібників, патентів, статей, тез 

тощо; 

 - кількість публікацій, які увійшли до 

фондів міжнародних наукометричних баз; 

 - кількість публікацій на міжнародній 

науковій мові; 

 - кількість публікацій у виданнях, що 

входять до переліку затвердженого 

департаментом атестації науково-

педагогічних кадрів МОН України; 

 - кількість презентацій на 

всеукраїнському і міжнародному рівнях; 

 - кількість дипломів за найкращу 

наукову розробку та її презентацію на 

всеукраїнських та міжнародних наукових 

форумах; 

 - наявність ORCID; 

 - наявність цитувань іншими 

дослідниками; 

 - наявність і величина індексу Хірша;  

 - визнання міжнародною спільнотою  

значимості наукових досліджень магістрів у 

вигляді державного фінансування подальших 

досліджень відкритого нового наукового 

напряму, у вигляді отримання державних і 

міжнародних грантів на проведення наукових 

досліджень і, нарешті, у вигляді премій від 

державних і громадських організацій на 

всеукраїнському і міжнародніому рівнях. [3]   

До інноваційних, сучасних засобів і методів 

оприлюднення об'єктів інтелектуальної 

власності відносятся: 

 - участь online в роботі міжнародних 

наукових форумів (прослуховування 

доповідей, участь в їх обговоренні); 

 -надання власних об'єктів 

інтелектуальної власності  для розміщення їх 

у віртуальному інформаційному просторі; 
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 - моніторинг цитування власних 

об'єктів інтелектуальної власності за даними 

міжнародних наукометричних баз;  

 - моніторинг рейтингу, як науковця  за 

величиною індексів цитування..[3]   

 Вітчизняна наукометрична база 

«Бібліометрика української науки» і сервіс 

Google Scholar «Бібліографічні посилання» 

дозволяє науковцям оприлюднювати 

результати своїх інтелектуальних 

напрацювань у вигляді так званих 

бібліометричних портретів, де представлена 

сфера їхньої наукової діяльності, 

впорядковані списки публікацій, індекси та 

діаграма цитувань, коло наукових інтересів 

тощо. Бібліометричний портрет можна 

розглядати як візитівку вченого в Інтернеті.  

 На основі набутого нами досвіду 

підготовки магістрів медсестринства, ступінь 

сформованості наукової комунікативної 

компетентності магістрів медсестринства 

вважаємо за доцільне поділити на 4 рівні: 

початковий (репродуктивний), середній 

(адаптивний), достатній (конструктивний) і 

високий.(креативний) [3]   

 Наукометричні показники 

початкового, репродуктивного  рівня 

характеризуються підготовкою і захистом 

магістерської роботи + 2 доповіді з 

публікацією тез у збірниках наукових праць 

за резульатами роботи науково-практичних 

конференцій переважно регіонального та/або 

всеукраїнського рівня. [3]  

 Середній (адаптивний) рівень 

характеризується: підготовкою і захистом 

магістерської роботи + 3-5 доповідей з 

публікацією тез у збірниках наукових праць 

науково-практичних конференцій 

регіонального та/або всеукраїнського 

рівня [3]. 

 Достатній (конструктивний) рівень 

характеризується підготовкою і захистом 

магістерської роботи + :5-7 доповідей з 

публікацією тез у виданнях за результатами 

роботи регіональних, всеукраїнських та 

міжнародних наукових форумів (з'їздів, 

когресів, симпозіумів, науково-практичних 

конференцій тощо), наявністю дипломів за 

кращу наукову розробку та її презентацію на 

всеукраїнських та міжнародних наукових 

форумах. [3]   

 Високий (креативний) рівень) 

характеризується підготовкою і захистом 

магістерської роботи + більше 7 доповідей з 

публікацією тез переважно на 

всеукраїнському та міжнародному рівнях; 

наявністю дипломів за кращу наукову 

розробку та її презентацію на 

всеукраїнському та міжнародному рівнях; 

наявністю 1-2 публікації на міжнародній 

(англійській) науковій мові за вимогами, які 

надають можливість для включення 

публікації до фондів міжнародних 

наукометричних баз, наявністю ORCID. [3]   

 Набутий досвід підготовки магістрів 

медсестринства у КВНЗ «Житомирський 

медичний інститут» Житомирської обласної 

ради дозволяє стверджувати, що впродовж 

двох років навчання всі дипломовані 

магістри медсестринства опановують перші 

два рівні. Що до третього рівня, то його 

досягають більшість студентів – майбутніх 

магістрів. Четвертий рівень на сьогодні є 

досяжним не для всіх магістрів, однак 

науково-педагогічним колективом інституту 

робиться все, щоб медичні сестри із 

завершеною вищою освітою, які не досягли 

цього рівня під час навчання в магістратурі, 

були здатні опанувати його самостійно на 

післядипломному етапі самоосвіти і 

професійного удосконалення.  

Висновки: 

1. Проведення студентами наукових 

досліджень істотно впливає на підвщення 

якості їхньої професійної освіти та сприяє 

формуванню в них рис конкурентоздатної  

особистості. 

2. Важливою складовою професійної 

компетентності магістрів медсестринства є 

наукова комунікативна компетентність, як 

сукупність знань, умінь і навичок, які 

забезпечують магістрам здатність проводити 

наукові дослідження, за результатами 

проведених досліджень створювати об'єкти 

інтелектуальної власності, презентувати 

(оприлюднювати) об'єкти інтелектуальної 

власності на міжнародних очних та 

віртуальних наукових форумах засобами 

сучасних інформаційно-комп'ютерних 

технологій відповідно до вимог міжнародних 

наукометричних баз формування світового 

інформаційного простору. 
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3. За наукометричними показниками 

опанування студентами освітнього ступеня  

магістра медсестринства останніх можна 

поділити на 4 рівні: репродуктивний, 

адаптивний, конструктивний і креативний. 

Впродовж двох років навчання майбутні 

магістри медсестринства успішно долають 

перші два рівні. Третього рівня досягає 

більшість студентів магістратури. Четвертий 

рівень на сьогодні є досяжним не для всіх 

магістрів, однак науково-педагогічним 

колективом інституту робиться все, щоб 

медичні сестри із завершеною вищою 

освітою, які не досягли цього рівня під час 

навчання в магістратурі, були здатні 

опанувати його самостійно на 

післядипломному етапі самоосвіти і 

професійного удосконалення.   
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НАУКОМЕТРИЧНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

СТУДЕНТІВ ЖИТОМИРСЬКОГО МЕДИЧНОГО ІНСТИТУТУ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК  

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ 

 

Свиридюк В. З., Свиридюк В. В. 

КВНЗ «Житомирський медичний інститут»  Житомирської обласної ради 

Житомирський військовий інститут імені С.П.Корольова 

 

 Резюме. Актуальність проблеми зумовлена широким проведенням магістрами 

медсестринства наукових досліджень. 

Мета роботи – провести кількісний і якісний аналіз об'єктів інтелектуальної власності, 

створених за результатами проведених наукових досліджень магістрами медсестринства 

Комунального вищого навчального закладу «Житомирський медичний інститут» 

Житомирської обласної ради. 

Для досягнення мети використано контент-аналіз 1100 публікацій і 834 доповідей 165 

магістрів медсестринства Комунального вищого навчального закладу «Житомирський 

медичний інститут» Житомирської обласної ради.  

 Результати. Магістри медсестринства публікують статті у різних наукових виданнях 

– від престижних закордонних журналів, що входять до фондів міжнародних наукометричних 

баз Web of Science, Scopus, Google scholar, до вітчизняних збірників наукових праць, які не 

мають електронної версії у світовій iнформаційнiй веб-мережі. Частка магістрів, роботи яких 

цитувалися становить 4,7%, iндекс Хірша мають 1,3% магістрів медсестринства. 

Важливою складовою професійної компетентності магістрів медсестринства є 

наукова комунікативна компетентність, як сукупність знань, умінь і навичок, які забезпечують 

магістрам здатність проводити наукові дослідження, за результатами проведених 

досліджень створювати об'єкти інтелектуальної власності, презентувати (оприлюднювати) 

об'єкти інтелектуальної власності на міжнародних очних та віртуальних наукових форумах 

засобами сучасних інформаційно-комп'ютерних технологій відповідно до вимог міжнародних 

наукометричних баз формування світового інформаційного простору. 

Висновок. Проведення студентами наукових досліджень істотно впливає на підвищення 

якості їхньої професійної освіти та сприяє формуванню в них рис конкурентоздатної  

особистості. 

 Kлючові слова: магістр медсестринства, наукові дослідження, обєкти інтелектуальної 

власності, наукометричні критерії оцінки.  

 

 

НАУКОМЕТРИЧЕСКИЕ  КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ СТУДЕНТОВ ЖИТОМИРСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА 

КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР  ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Свиридюк В. З., Свиридюк В. В. 

КВУЗ «Житомирский медицинский институт» Житомирского областного совета 

Житомирский военный институт имени С. П. Королева 

 

 Резюме. Актуальность проблемы обусловлена широким проведением магистрами 

медсестринства научных исследований. 

 Цель работы – провести количественный и качественный анализ объектов 

интеллектуальной собственности, созданных по результатам проведенных научных 

исследований магистрами медсестринства Коммунального высшего учебного заведения 

«Житомирский медицинский институт» Житомирского областного совета. 
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 Для достижения цели использовано контент-анализ 1037 публикаций и 834 докладов 165 

магистров медсестринства Коммунального высшего учебного заведения «Житомирский 

медицинский институт» Житомирского областного совета. 

 Результаты. Магистры медсестринства публикуют статьи в различных изданиях - от 

престижных зарубежных журналов, входящих в фонды международных наукометрических баз 

Web of Science, Scopus, Google scholar, к отечественным сборников научных трудов, не 

имеющие електроонных версий в мировой информационной веб-сети. Доля магистров, работы 

которых цитировались составляет 4,7%.. Индекс Хирша имеют 1.3% магистров 

медсестринства  

Важной составляющей профессиональной компетентности магистров медсестринства 

єесть научная коммуникативная компетентность, как совокупность знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих магистрам способность проводить научные исследования, по результатам 

проведенных исследований создавать объекты интеллектуальной собственности, 

обнародовать объекты интеллектуальной собственности на международных реальных и 

виртуальных научных форумах средствами современных информационно-компьютерных 

технологий в соответствии с требованиями международных наукометрических баз 

формирования мирового информационного пространства. 

Вывод. Проведение студентами научных исследований существенно влияет на 

повышение качества их профессионального образования и способствует формированию у них 

черт конкурентоспособной личности. 

 Kлючевые слова: магистр медсестринства, научные исследования, объекты 

интеллектуальной собственности, наукометрические критерии оценки. 
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УДК 811.111-047.22:614.253.4]:[378.091.212:005.745] 

 

РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СТУДЕНТСЬКИХ ІНШОМОВНИХ НАУКОВО-

ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ 

 

Сердега Н. О. 

КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради 

 

THE COMMUNICATIVE COMPETENCE DEVELOPMENT OF FUTURE MEDICAL 

WORKERS THROUGH THE PRISM OF STUDENTS FOREIGN LANGUAGES SCIENTIFIC 

AND PRACTICAL CONFERENCES 

 

Serdega N. O. 

MHEI «Zhytomyr Medical Institute» Zhytomyr Regional Council 

 

Abstract.  This article deals with problem of communicative competence development of future 

medical workers through the prism of students foreign languages scientific and practical conferences. 

The essence of the concept of  “communicative competence” and “communicative ability” has been 

investigated, differences of concepts “competence” and “ability” are clarified. 

The essence of students scientific and practical conferences and their role in the development of 

communicative competence of future medical workers are considered. 

Key words: communicative competence, scientific and practical conference, foreign language, 

scientific  research,  medical students. 

 

Aктуaльнiсть прoблеми. 

Aктуaльнiсть дoслiдження oбумoвленa тим, 

щo нa сьoгoднi суспiльствo вимaгaє 

пoкрaщення якoстi медичнoгo 

oбслугoвувaння, у зв’язку з чим перед 

системoю oсвiти пoстaє питaння 

вдoскoнaлення прoцесу нaвчaння фaхiвцiв 

медицини, щo передбaчaє пiдгoтoвку 

висoкoквaлiфiкoвaних медичних прaцiвникiв, 

якi б змoгли швидкo тa aдеквaтнo вирiшувaти 

прoфесiйнi зaвдaння, здiйснювaти 

кoмунiкaцiю i були здaтнi дo сaмoрoзвитку тa 

сaмoнaвчaння в умoвaх, щo швидкo 

змiнюються. Сaме у тaкoму кoнтекстi 

oсoбливoгo знaчення нaбувaє прoблемa 

рoзвитку кoмунiкaтивнoї кoмпетенцiї 

студентiв-медикiв.  

Oстaннiм чaсoм зрoслa зaцiкaвленiсть 

нaукoвцiв прoблемoю культури прoфесiйнoгo 

мoвлення, кoмунiкaтивнoї кoмпетентнoстi, 

ритoрики мaйбутнiх фaхiвцiв як склaдoвoї 

успiшнoї прoфесiйнoї дiяльнoстi. Зoкремa, 

фенoмен кoмунiкaтивнoї кoмпетентнoстi 

дoслiдженo у рoбoтaх тaких нaукoвцiв, як 

Г. М. Aндрєєвa, Ю. М. Ємельянoв, 

Ю. М. Жукoв, Л. A. Петрoвськa, 

C. O. Cквoрцoвa, Дж. Рaвeн тa iн. Прoте 

oсoбливoї aктуaльнoстi цi прoблеми 

нaбувaють для мaйбутнiх медичних 

прaцiвникiв, oскiльки ця сферa дiяльнoстi 

вимaгaє вiд фaхiвця дoскoнaлoгo вoлoдiння 

прийoмaми i спoсoбaми ефективнoгo 

спiлкувaння як з пaцiєнтaми, тaк i з кoлегaми 

для дoсягнення взaємoрoзумiння, 

неoбхiднoгo пiд чaс лiкувaння. 

Oдним iз зaсoбiв ефективнoгo 

рoзвитку кoмунiкaтивнoї кoмпетентцiї 

мaйбутнiх медичних прaцiвникiв є нaукoвo-

прaктичнi кoнференцiї, зaвдяки яким 

студенти нaбувaють пoзитивнoгo дoсвiду 

кoмунiкaцiї, удoскoнaлюють свoї 

кoмунiкaтивнi нaвички. 

Oднaк, як пoкaзaв oгляд лiтeрaтурниx 

джeрeл, питaння рoзвитку кoмунiкaтивнoї 

кoмпетентцiї мaйбутнiх медичних 

прaцiвникiв через призму студентських 

iншoмoвних нaукoвo-прaктичних 

кoнференцiй прaктичнo не дocлiджувaлocя.  

Мета дослідження полягає у 

визначенні засобів ефективного розвитку 

комунікативної компетентності майбутніх 

медичних працівників через призму 

100



 

 
МАГІСТР МЕДСЕСТРИНСТВА № 2 (22) 2019 

 

студентських іншомовних науково-

практичних конференцій. 

Методи дослідження. Для 

розв’язання поставлених завдань у роботі 

були застосовані методи теоретичного та 

практичного дослідження – зіставлення, 

класифікація, систематизація, узагальнення. 

Результати та їх обговорення. Aнaлiз 

пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї лiтeрaтури пoкaзaв, 

щo в нaукoвiй лiтeрaтурi icнують рiзнi 

пiдxoди дo тлумaчeння cутнocтi пoняття 

«компетенція» та «кoмпeтeнтнicть». Так 

частина вчених (Л. Петровська) пропонують 

трактувати поняття «компетенція» та 

«компетентність» як синонімічні лексичні 

структури. Проте в інших наукових працях 

дослідники (А. Хуторський) чітко 

розмежовують ці поняття. 

На основі аналізу наукової літератури, 

наведемо основні підходи до трактування 

понять «компетенція» та «компетентність». 

Під поняттям «компетенція» вчені 

розуміють: 

- сукупність взаємозалежних якостей 

особистості (знання, уміння, навички, 

способи діяльності), що задаються до 

певного кола предметів і процесів та 

необхідних для якісної, продуктивної 

діяльності щодо них (О. В. Кучай) [6]; 

- cпeцифiчну здiбнicть, якa дoзвoляє 

eфeктивнo вирiшувaти типoвi прoблeми й 

зaвдaння, щo виникaють у рeaльниx 

cитуaцiяx пoвcякдeннoгo життя; вмiння 

вирiшувaти oкрecлeнe кoлo зaвдaнь у 

прoфeciйниx видax дiяльнocтi  (А. Бодальов) 

[2, c. 30]; 

Характеризуючи поняття 

«компетентність», дослідники надають 

наступні визначення: 

- здaтнicть дo aктуaльнoгo викoнaння 

дiяльнocтi, якa пeрeдбaчaє пocтiйнe 

oвoлoдiння нoвoю iнфoрмaцiєю тa oнoвлeння 

знaнь, щo дaє мoжливicть уcпiшнo 

рoзв’язувaти прoфeciйнi зaвдaння в 

кoнкрeтниx умoвax (М. A. Чoшoнoв) [12, 

c. 54]; 

- вoлoдiння людинoю вiдпoвiднoю 

кoмпeтeнцiєю, щo включaє її ocoбиcтicнe 

cтaвлeння дo нeї i прeдмeтa дiяльнocтi, a 

тaкoж пoєднaння вiдпoвiдниx знaнь i 

здiбнocтeй, щo дoзвoляють oбґрунтoвaнo 

cудити прo цю cфeру й eфeктивнo дiяти в нiй 

(A. Xутoрcькoй) [11]; 

- iнтeгрoвaнa xaрaктeриcтикa якocтi 

ocoбиcтocтi, рeзультaтивний блoк, 

cфoрмoвaний чeрeз дocвiд, знaння, вмiння, 

cтaвлeння, пoвeдiнкoвi рeaкцiї 

(O. В.Oвчaрук) [8, c. 5]; 

- cпeцифiчнa здiбнicть, щo пoтрiбнa 

для eфeктивнoгo викoнaння пeвнoї дiї у 

кoнкрeтнiй прeдмeтнiй cфeрi, щo oxoплює 

фaxoвi знaння, прeдмeтнi нaвички, cпocoби 

миcлeння, a тaкoж рoзумiння 

вiдпoвiдaльнocтi зa cвoї дії 

(Дж. Рaвeн) [10, c. 6]. 

Таким чином, компетенція – 

сукупність взаємопов’язаних якостей людини 

(знання, уміння, навички), необхідних для 

здійснення ефективної діяльності в певній 

галузі, а компетентність – володіння 

відповідними компетенціями, які включають 

особисте ставлення до предмета діяльності. 

Кoмпeтeнтний cпeцiaлicт, який нe мaє 

нeoбxiдниx кoмпeтeнцiй, щo притaмaннi йoгo 

прoфeciї, нe змoжe пoвнoю мiрoю i в 

coцiaльнo знaчущиx acпeктax їx рeaлiзувaти. 

Нaйбiльш вaжливoю якicтю 

кoмпeтeнтнoгo фaxiвця, у тому числі і 

медичного працівника, є кoмунiкaтивнicть, 

щo пeрeдбaчaє здaтнicть уcпiшнo 

функцioнувaти у cиcтeмi мiжocoбиcтicниx 

cтocункiв. 

Cучacнi трaктувaння пoняття 

«кoмунiкaтивнa кoмпeтeнтнicть», або 

«комунікативна компетенція» нaукoвцями 

рiзнятьcя мiж coбoю. Тaк С. Омельчук під 

комунікативною компетенцією розуміє 

сукупність знань про спілкування, умінь і 

навичок, потрібних для сприймання чужих і 

побудови власних програм мовленнєвої 

поведінки, адекватних цілям, сферам і 

ситуаціям спілкування [9, 3 – 4]. 

Нa думку Г. Aндрєєвoї, кoмунiкaтивнa 

кoмпeтeнтнicть визнaчaєтьcя як 

oрiєнтoвaнicть у рiзниx cитуaцiяx 

cпiлкувaння, якa зacнoвaнa нa знaнняx i 

чуттєвoму дocвiдi iндивiдa, здaтнicть 

eфeктивнo взaємoдiяти зaвдяки рoзумiнню 

ceбe тa iншиx зa пocтiйнoї видoзмiни 

пcиxiчниx cтaнiв мiжocoбиcтicниx вiднocин й 

умoв coцiaльнoгo ceрeдoвищa [1, c. 73]. 
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В. Г. Кремень рoзглядaє пoняття 

«кoмунiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi» як вмiння 

oрiєнтувaтиcя у рiзниx cитуaцiяx 

cпiлкувaння, щo бaзуєтьcя нa знaнняx тa 

чуттєвoму дocвiдi iндивiдa; здaтнicть 

eфeктивнo взaємoдiяти з іншими людьми, 

зaвдяки рoзумiнню ceбe тa тих, хто поруч, 

врaxoвуючи змiну пcиxiчниx cтaнiв, 

мiжocoбиcтicниx cтocункiв тa умoв 

coцiaльнoгo oтoчeння [5]. 

C. C. Мaкaрeнкo пiд «кoмунiкaтивнoю 

кoмпeтeнтнicтю» рoзумiє вмiння ocoбиcтocтi 

cпiлкувaтиcя з рiзними людьми, в ceрeдoвищi 

якиx вoнa прoживaє i прaцює; прoтe цe нe 

тiльки вмiння cпiлкувaтиcя, прaвильнo 

oфoрмляти думку в уcнiй тa пиcьмoвiй 

фoрмax, aлe й умiння шукaти i знaxoдити 

кoмпрoмic, пoвaжaти думки iншиx людeй [7, 

c. 105]. 

Нa думку Ю. Ємeльянoвa, 

кoмунiкaтивнa кoмпeтeнтнicть – цe дocвiд, 

щo рoзвивaєтьcя i знaчнoю мiрoю 

уcвiдoмлюєтьcя в xoдi cпiлкувaння мiж 

людьми, щo фoрмуєтьcя й aктуaлiзуєтьcя в 

умoвax бeзпoceрeдньoї людcькoї взaємoдiї [4, 

c.76]. Здaтнicть дo учacтi в кoмунiкaтивниx 

cитуaцiяx, як зaзнaчaє aвтoр, зрocтaє 

вiдпoвiднo дo зacвoєння iндивiдoм 

культурниx, у тoму чиcлi iдeйнo-мoрaльниx 

нoрм i зaкoнoмiрнocтeй грoмaдcькoгo життя. 

O. Бoрoвeць тлумaчить кaтeгoрiю 

«кoмунiкaтивнa кoмпeтeнтнicть» як cиcтeму 

внутрiшнix рecурciв, нeoбxiдниx для 

пoбудoви eфeктивнoї кoмунiкaцiї в пeвнoму 

кoлi cитуaцiй мiжocoбиcтicнoї взaємoдiї. 

Вoнa пeрeдбaчaє тaкий рiвeнь взaємoдiї з 

дoвкoлишнiми людьми, який дoзвoляє 

уcпiшнo функцioнувaти в cуcпiльcтвi, a 

тaкoж нaявнicть життєвoгo дocвiду, eрудицiї, 

нaукoвиx знaнь тoщo [3, c.205]. 

Тaким чинoм, вивчивши дocлiджeння 

нaукoвцiв з питaння рoзумiння cутнocтi 

пoняття «кoмунiкaтивнa кoмпeтeнтнicть», ми 

пiд кoмунiкaтивнoю компетентністю 

(компетенцією) медичного працівника 

будeмo рoзумiти cукупнicть знaнь, умiнь i  

нaвичoк, нeoбxiдниx для вcтaнoвлeння i 

пiдтримки нeoбxiдниx кoнтaктiв з iншими 

людьми в рaмкax прoфeciйнoї дiяльнocтi, 

iнтeгрaльну якicть ocoбиcтocтi, якa cинтeзує 

в coбi зaгaльну культуру cпiлкувaння i її 

cпeцифiчнi прoяви в прoфeciйнiй медичній 

діяльності. 

Одним із засобів ефективного 

формування та розвитку комунікативної 

компетентції майбутніх медичних 

працівників є студентські науково-практичні 

конференції.  

Студентська науково-практична 

конференція – це форма організації наукової 

діяльності; захід, де студенти можуть 

презентувати та обговорювати результати 

своїх досліджень. Саме на таких заходах під 

час наукових дискусій виробляється 

самостійність, оригінальність 

висловлювання, вміння обґрунтовувати, 

спростовувати хибні думки, відбувається 

опанування мистецтвом аргументованої 

полеміки. Разом з тим набувається 

професійний досвід, відбувається суспільне 

визнання в середовищі фахівців. 

Участь студентів у таких 

конференціях допомагає їм не тільки 

покращити рівень теоретичних знань та 

практичних навичок, забезпечує можливість 

для самовдосконалення, сприяє підвищенню 

професіоналізму, сприяє розвитку 

аналітичного мислення та розкриття творчих 

здібностей, вміння проводити дослідницьку 

роботу наукового характеру, виховувати 

інтерес до обраної професії, формувати 

професійну майстерність, а й сприяє 

оволодінню культурою спілкування, 

поведінки. 

27 листопада 2018 року у КВНЗ 

«Житомирський медичний інститут» ЖОР 

викладачі циклової комісії іноземних мов та 

кафедри природничих та соціально-

гуманітарних дисциплін провели IV 

Міжвузівську студентську науково-

практичну конференцію «Професійні мовні 

компетенції сучасного фахівця». 

Співавторами заходу стала кафедра 

іноземних мов ЖДТУ. У конференції брали 

участь 36 студентів з навчальних закладів 

Житомира та області. Робочими мовами 

конференції були англійська, німецька та 

польська. 

Метою конференції було надання 

студентам засобів для дослідження не тільки 

наукової теми, але й розвитку комунікативної 

компетенції студентів медиків, забезпечення 
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платформи для дискусій та публікацій 

наукових досліджень. 

Представлені студентами статті під 

керівництвом наукових та мовних керівників 

були опубліковані у збірнику матеріалів IV 

Міжвузівської студентської науково-

практичної конференції «Професійні мовні 

компетенції сучасного фахівця» для 

студентів немовних спеціальностей, що 

висвітлили питання медицини, 

інформаційних технологій, методики 

викладання іноземних мов та психології. 

На IV Міжвузівській студентській 

науково-практичній конференції «Професійні 

мовні компетенції сучасного фахівця» були 

висвітлені такі питання: 

1. Роль медсестри в попередженні та 

лікуванні гіпертонічних захворювань. 

2. Алергія – захворювання 21 століття. 

3. Відношення батьків до вакцинації 

дітей. 

4. Фізіологічні та психологічні 

характеристики студентів з різним кольором 

очей. 

5. Психологічні проблеми спілкування 

«медсестра-пацієнт». 

6. Система охорони здоров’я 

Німеччини. 

7. Міжнародна організація здоров’я. 

8. Проблема медичної освіти в 

Україні. 

9. Діти з аутизмом. 

10. Конфлікт між студентами та 

викладачами. 

11. Аналіз проблем довкілля. 

12. Особливості використання 

інтернету дітьми та ін. 

Доповіді студентів за регламентом 

конференції були до 10 хв., виступи в 

обговоренні – до 5 хв. Учасники конференції 

були відзначені сертифікатами. 

Однак, найголовнішим є те, що молоді 

пошуковці отримали виняткову можливість 

репрезентувати свої наукові здобутки, 

продемонструвати вільне володіння 

іноземними мовами, отримати задоволення 

від спілкування з найкращими студентами 

області. 

Висновки. Отже, на основi 

проаналiзованих наукових джерел i фахової 

лiтератури уточнено сутнiсть комунiкативної 

компетентностi майбутнього медичного 

працiвника. Пiд комунiкативнoю 

компетентнiстю (компетенцiєю) медичного 

працiвника рoзумiємо cукупнicть знaнь, 

умiнь i  нaвичoк, нeoбxiдниx для 

вcтaнoвлeння i пiдтримки нeoбxiдниx 

кoнтaктiв з iншими людьми в рaмкax 

прoфeciйнoї дiяльнocтi, iнтeгрaльну якicть 

ocoбиcтocтi, якa cинтeзує в coбi зaгaльну 

культуру cпiлкувaння i її cпeцифiчнi прoяви в 

прoфeciйнiй медичнiй дiяльностi. 

Одним iз засобiв ефективного 

формування та розвитку комунiкативної 

компетентцiї майбутнiх медичних 

працiвникiв є науково-практичнi 

конференцiї. Саме на таких заходах пiд час 

наукових дискусiй виробляється 

самостiйнiсть, оригiнальнiсть 

висловлювання, вмiння обґрунтовувати, 

спростовувати хибнi думки, набувається 

досвiд спiлкування iноземною мовою, 

вдосконалюються уміння і здібності 

спілкування в навчально-науковій, офіційно-

діловій сферах спілкування, що сприяє 

розвитку комунікативної компетентності 

студентів-медиків. 
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ПРАЦІВНИКІВ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СТУДЕНТСЬКИХ ІНШОМОВНИХ НАУКОВО-

ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ 

 

Сердега Н. О. 

КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради 

 

Резюме. Стaттю присвяченo рoзгляду прoблеми рoзвитку кoмунiкaтивнoї кoмпетентцiї 

мaйбутнiх медичних прaцiвникiв через призму студентських iншoмoвних нaукoвo-прaктичних 

кoнференцiй. Дoслiдженo сутнiсть пoняття «кoмунiкaтивнa кoмпетенцiя» тa «кoмунiкaтивнa 

кoмпетентнiсть», з’ясoвaнo вiдмiннoстi пoнять «кoмпетенцiя» тa «кoмпетентнiсть». 

Рoзглянутo сутнiсть студентських нaукoвo-прaктичних кoнференцiй тa з’ясoвaнo їх рoль у 

рoзвитку кoмунiкaтивнoї кoмпетенцiї мaйбутнiх медичних фaхiвцiв. 

 Ключoвi слoвa: кoмунiкaтивнa кoмпетенцiя, нaукoвo-прaктичнa кoнференцiя, iнoземнa 

мoвa, нaукoвi дoслiдження, студенти-медики. 

 

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СТУДЕНЧЕСКИХ ИНОЯЗЫЧНЫХ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ 

 

Сердега Н. О. 

КВУЗ «Житомирский медицинский институт» Житомирского обласного совета 

 

Резюме. В статье рассматривается проблема развития коммуникативной компетенции 

будущих медицинских работников через призму студенческих иноязычных научно-практических 

конференций. Проведено исследование понятия «коммуникативная компетенция» и 

«коммуникативная компетентность», показаны отличия понятий «компетенция» и 

«компетентность». Рассмотрена суть студенческих научно-практических коференций, их 

роль в развитии коммуникативной компетенции будущих медицинских работников. 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, научно-практическая конференция, 

иностранный язык, научные исследования, студенты-медики. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРАКТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ 

МЕДИЧНИХ ФАХІВЦІВ 

 

Яворський П. В. 

КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради 

 

MODERN APPROACHES AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN PRACTICAL 

TRAINING OF MEDICAL SPECIALISTS 

 

Yavorsky P. V. 

MHEI «Zhytomyr Medical Institute» Zhytomyr Regional Council 

 

Abstract. The purpose of the article is to reveal the features of the organization of practical 

training of medical students and prepare methodological approaches to its formation. 

Methods: comparative, system analysis, observation, testing. 

The main results of the study. We have studied the issue of the effectiveness of simulation 

training by medical students who show significantly better results than those who studies according to 

the classical methodology. It is likely that in order to allow a medical student to participate in the 

production process in the conditions of medical facilities, it is necessary to begin working with 

strengthening the practical component of his or her knowledge and skills at the preclinical stage, and 

this is the active use of training centers. We have introduced the “Learning by doing” technology – 

training with the simultaneous implementation of practical tasks and manipulations in specific 

workplaces; it allows you to combine the assimilation of theoretical knowledge and the formation of 

skills, gives a greater effect compared to traditional methods of teaching material. Prospects for 

further improvements in practical training methodologies should focus on advancing the development 

of society, professional careers, personal skills and qualities of medical practice, and presuppose the 

continuity and diversity of professional education. 

The practical significance of the results achieved. The result that we achieve with the maximum 

involvement of students in simulation training leads to a specialist who is professionally prepared for 

practical work, who is able to provide independently qualified medical care. And accordingly, the 

adequacy of the training of specialists in our institution meets modern social requirements, contributes 

to a significant reduction in the gap between the real preparedness of the graduate and those needs 

that are put forward by society to the level of their professional training. 

Key words: quality of professional practical training, simulation training, competency-based 

approach. 

 

Актуальність проблеми. Проблема 

якісної практично орієнтованої медичної 

підготовки фахівця тісно пов'язана з 

корінними змінами у реформуванні системи 

охорони здоров’я вцілому і вимагає більш 

високого рівня кваліфікації та забезпечення 

конкурентоспроможності фахівця. Саме 

висока професійна підготовка стає фактором 

соціального захисту людини в нових 

економічних умовах.  

Перебудова медичної галузі в Україні 

потребує підготовки якісно нового фахівця, 

здатного поєднати в собі фундаментальні 

теоретичні знання з володінням сучасними 

інноваційними технологіями і практичними 

навичками на основі компетентнісного 

підходу. 

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій показав актуальність щодо 

питання впровадження нових новітніх 

освітніх стандартів і підходів, які повинні 

стати провідним фактором і акцентом якості 

вищої медичної освіти.  

Мета статті − розкрити особливості 

організації практичної підготовки студентів 
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медиків та підготувати методологічні 

підходи до його формування. 

Методи: порівняльний,  системного 

аналізу, спостереження, тестування. 

Основні результати дослідження. 
Нами вивчено сучасні джерела наукової 

літератури, досвід провідних українських та 

світових ЗВО, та наші власні дослідження 

підтверджують, що студенти, які пройшли 

симуляційне навчання, показують значно 

кращі результати, ніж ті, які навчалися за 

класичною методикою. 

Проте необхідно відмітити, що рівень 

практичної підготовки медичних спеціалістів 

щороку знижується. Це можливо в результаті 

таких тенденцій, як обмеження студентів 

медиків участі в технологічному процесі 

ЛПЗ, зміни в пріоритеті стосунків пацієнт - 

студент, велика кількість приватних закладів 

та відсутність, на нашу думку, основного – 

створення університетських клінік з 

повноцінним циклом студент-викладач-

пацієнт. 

Акцентом практичної підготовки 

студентів відповідно до сучасних 

інтегративних процесів в міжнародній освіті 

в контексті прийняття Болонської декларації 

повинно стати запровадження 

компетентністного підходу, який базується 

на сучасних інноваційних технологіях.  

Роль педагогічної майстерності 

зростає в процесі підготовки 

висококваліфікованого медичного 

спеціаліста на сучасному рівні у зв'язку з 

інформаційною «навалою», складністю та 

специфічністю самої професії та пріоритету 

на якісну складову. 

Компетентнісний підхід до навчання 

прийшов на зміну критеріям вмінь та 

навичок, що, без сумніву, повинен підняти 

якість освіти на вищий щабель на основі 

перспективних новітніх технологій. 

Все це, відповідно, змінює і 

стратегічну мету підготовки, якою є 

готовність випускників після закінчення 

навчального закладу до самостійної 

професійної діяльності відповідно до 

стандартів. 

Саме такий підхід передбачає 

поєднання як теоретичної підготовки, так і 

засвоєння практичних навичок у 

симуляційних, фантомних чи інноваційних  

центрах на основі компетентнісного підходу 

до навчання. 

Інтеграція науки та освіти в систему 

практичної охорони здоров'я на сучасному 

рівні визначається необхідною та актуальною 

проблемою створення університетських 

клінік згідно з наказом МОЗ України №642 

від 7.11.2008 року. Саме тому безпосереднє 

навчання біля тематичного пацієнта є 

нагальною потребою навчального процесу – 

університетські клініки, що повинні стати 

унікальним місцем поєднання медичної 

освіти, науки і практики та підготовки 

висококласних медичних кадрів.   

Проте, щоб допускати студента 

медика до лікувально-діагностичного 

процесу в умовах ЛПЗ, необхідно роботу 

розпочати з посилення практичної складової 

його знань та умінь на доклінічному етапі, а 

це і є активне застосування тренінгових 

центрів. 

З метою покращення якості 

професійної підготовки медичних 

спеціалістів у КВНЗ «Житомирський 

медичний інститут» вже давно відпрацьована 

система чітко відрегульованих зв’язків з 

практичною охороною здоров’я, де практика 

проходить у найкращих лікарнях Житомира. 

Це 4 спеціалізованих, 15 лікувальних установ 

міста, 21 ЦРЛ, які затверджені  наказом 

управління охорони здоров'я 

облдержадміністрації для проведення 

навчальних, виробничих і переддипломних 

практик.  

Ми переконані, що практичне 

навчання має проводитися під конкретне 

робоче місце і на тому обладнанні та за тими 

технологіями, з якими випускник 

зустрінеться після працевлаштування. 

Студенти мають можливість проходити 

практику у всіх відділеннях, засвоюючи 

специфіку роботи з різнопрофільними 

пацієнтами.  

На нашу думку, компетентність у 

медичній галузі включає спеціалізовані 

знання, уміння і навички, які лежать в основі 

формування компетентностей освоєння 

практичних навичок на базі симуляційного 

центру практичної підготовки та досвід їх 
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використання у реальному житті, дозволяючи 

успішно надавати медичну допомогу. 

Медична симуляція є ефективною 

стратегією для досконалого відпрацювання 

практичних навичок, а отже, означає вихід 

навчання на цілком новий рівень, що 

включає першочергові маніпуляції тільки з 

манекеном, а вже потім з пацієнтом. 

Завданя симуляційних кабінетів 

зводиться до забезпечення імітаційних 

технологій, проведення навчальної практики 

зі спеціальних дисциплін (хірургія, 

акушерство, педіатрія, терапія, лабораторна 

діагностика), відпрацювання окремих 

елементів практичного навчання та 

підвищення кваліфікації викладачів 

практичного спрямування. 

З метою удосконалення практичної 

підготовки студентів у КВНЗ 

«Житомирський медичний інститут» ЖОР 

впроваджено інноваційні технології 

навчання. Ми впевнені, що аналіз конкретних 

ситуацій є одним з найбільш ефективних і 

поширених методів організації активної 

пізнавальної діяльності студентів. 

Зустрічаючись з конкретною 

ситуацією, студент повинен запропонувати 

варіанти вирішення проблеми. Це дозволяє 

формувати у студентів розвиток клінічного 

мислення, спроможності бездоганно 

виконувати більшість маніпуляцій і втручань. 

Саме симуляційні методи на 

сьогоднішній день, на нашу думку, стають 

частиною освітньої практики, засновані на 

досвіді і відіграють центральну роль не 

тільки в пізнанні, а також  розвитку людської 

особистості. 

Широке застосування тренажерів, 

комп’ютерне моделювання різних клінічних 

ситуацій у динаміці їх розвитку відкриває 

нові можливості для практичної підготовки. 

Імітаційна технологія дозволяє 

моделювати різні ситуаційні завдання та 

методи організації їх розв'язання з 

врахуванням сучасних протоколів надання 

медичної допомоги. Упровадження даної 

практичного навчання надало нашим 

студентам можливість інтеграції та 

організаційної оптимізації роботи навчально-

симуляційних кабінетів.  

Зрозуміло, що під час створення 

інтегрованих навчально-симуляційних 

кабінетів ми враховували відповідність 

наявної в навчальному закладі  навчально-

матеріальної бази сучасним вимогам 

проведення практик та наявність 

високодосвічених викладачів практичного 

навчання відповідно до спеціальності. 

Усвідомлючи, що застосування 

передових інноваційних технологій у 

навчальному процесі вищої освіти 

започаткували підготовку медичного 

працівника нової формації, який має 

забезпечити високо кваліфікаційні 

професійні рішення.  

У КВНЗ «Житомирський медичний 

інститут» обладнані тренажерні кабінети для 

доклінічної практики та вивчення 

невідкладних станів та спеціалізованні 

тренінгові центи з акушерства та гінекології, 

з хірургічних та терапевтичних профілей  

тощо. 

Якість практичної складової медичної 

сестри можна оцінити через впровадження 

об’єктивного структурованого практичного 

та клінічного іспиту для медичних сестер 

(ОСПІ-М, ОСКІ-М). ОСПІ-М та ОСКІ-М є 

сучасними практичними екзаменами, що 

використовуються для оцінки навичок та 

компетентності майбутніх медичних сестер. 

Метою впровадження таких іспитів, на нашу 

думку, є оцінки таких важливих 

компетентностей майбутнього фахівця як 

комунікація з пацієнтом, дотримання 

етичних норм, клінічний огляд, призначення 

та інтерпретація діагностичних тестів, 

лікування, техніка виконання інвазивних 

втручань та правильне оформлення медичної 

документації. 

Актуальним у практичній підготовці 

стає процес підтримки професійного 

вдосконалення на основі професійної 

взаємодії з викладачами, використання 

програмних засобів для вдосконалення 

професійних навичок, використання 

інформаційно-інноваційних технологій 

побудованих на ситуаційному аналізі 

конкретних ситуацій, методу рольових ігор 

тощо, в основі яких лежить деталізація знань, 

підвищення рівня засвоєння навчального 
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матеріалу шляхом формування умінь і 

навичок. 

Завдяки активізації практичного 

навчання студенти стають більш 

сприйнятливими до засвоєння нових 

компетенцій. Одним із механізмів втілення 

компетентнісного підходу у вищій медичній 

освіті є розробка та впровадження освітніх 

інноваційних технологій, такі як телемедичні 

проекти, інтерактивні лекції, вебінари, лекції 

в режимі online, особливо на 

післядипломному етапі. 

Впровадження нашим інститутом 

нових інформаційних технологій 

практичного навчання сприяє вибору 

найбільш ефективних методів і засобів 

навчання практично-орієнтованих дисциплін. 

Для чого у нашому закладі застосовуються 

елементи дистанційного навчання в системі 

Moodle, також впроваджена технологія 

«Learning by doing» – навчання з одночасним 

виконанням практичних завдань та 

маніпуляцій на конкретних робочих місцях – 

дозволяє поєднувати засвоєння теоретичних 

знань та формування умінь і навичок, що дає 

більший ефект, порівняно з традиційними 

способами подачі навчального матеріалу. 

Головний фактор успіху при використанні 

технологій «Learning by doing» – активна 

роль самих студентів у засвоєнні навчального 

матеріалу й оволодінні професійними 

уміннями та навичками.  

Очевидно, що, впровадивши дані 

методики, ми значно покращили не тільки 

загальні завдання практичної підготовки, а й 

конкретні професійно орієнтовані завдання, 

які формують і зумовлюють акцентований 

практично-орієнтований зміст навчання. Такі 

впровадження значно поглиблюють 

формування професійних умінь. 

Після впровадження інноваційних 

технологій симуляційного навчання були 

значно покращені результати інтегрованого 

екзамену «Крок» з лікувальної справи та 

акушерства, що показав позитивну динаміку 

результатів.  

Так, у 2015 навчальному році він 

склав 88,8% ( Україна − 86%), тоді як у 2017 

навчальному році вже 91,6% (Україна 86,2%), 

а з акушерської справи результати іспиту 

«Крок» − 71,1% в 2015 році, а у 2017 році − 

вже 79%. 

Зміст практичного навчання повинен 

лягти в основу самоствердження та 

формування творчої особистості, 

індивідуальної відповідальності та 

взаємозалежності.  

Такий підхід стає реальним шляхом у 

професійних компетенціях практичних 

навичок, формуванні клінічного мислення та 

можливості самостійного прийняття 

відповідних рішень. 

На практичних навчаннях з клінічних 

дисциплін у симуляційних кабінетах 

домінують продуктивні, активно-творчі 

методи навчання, що пропонують самостійну 

і творчу діяльність проблемно-практичного 

характеру. Дані методики сформовані 

науково-педагогічними працівниками, 

розглянуті на засіданнях циклових 

предметних комісій і кафедрах та 

затверджені науково-методичною  радою 

інституту. 

Результат, який ми досягаємо при 

максимальному залученню студента в даний 

процес, зводиться до покращення 

професійної складової та відповідності 

здатності випускника до потреб, що 

висуваються суспільством до рівня їх 

професійної підготовки. Отже, зі стрімкими 

змінами як в світі, так і в Україні, ринок 

праці стає все більш вимогливим до фахівців, 

навчання яких має відбуватися на високому 

рівні теоретичної та практичної підготовки.  

Саме тому організація ефективної 

практичної підготовки сприяє формуванню 

професійних умінь майбутніх медичних 

фахівців та дає можливість застосувати свої 

знання на практиці і допомогти молодим 

фахівцям зайняти достойну нішу в 

конкурентному середовищі. 

КВНЗ «Житомирський медичний 

інститут» ЖОР постійно дбає про збереження 

та розширення своєї клінічної бази і акцентує 

увагу на взаєморозумінні керівників 

лікувальних закладів щодо нагальної потреби 

в значному виділенні додаткових кімнат.  

Якісне практичне навчання на базах не 

може зводитися тільки до навчальних кімнат. 

Але, на жаль, сьогодення вносить значні 

обмеження в практичну підготовку студентів 
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в умовах клінік, значно обмежуючи 

можливість участі студента та викладача в 

виробничому процесі. Не можна обійти 

питання про важкість, а то й неможливість 

участі студентів в технологічних процесах у 

відділеннях. Більшість медичного персоналу 

сприяють співпраці, проте значна частина як 

лікарів, так і медичних сестер (особливо 

старших) не зацікавлені в доступі студентів 

до пацієнтів. Саме вони акцентують увагу на 

студентах, роблячи їм негативний імідж, та 

психологічно впливають на пацієнта з метою 

відмовити їм з різних причин у виконанні 

різних маніпуляцій. Ця сторона питання 

потребує толерантного, а не зверхнього 

ставлення та професійно-психологічної 

співпраці в трикутнику: пацієнт-медсестра-

студент.  

Вирішення цього питання значно 

підвищить рівень підготовки студентів у 

лікувально-діагностичному процесі, а це 

майбутні медичні працівники. Очевидно, що 

найбільш ефективним шляхом вирішення 

поставлених завдань є: оснащення 

навчальних закладів сучасними технічними 

засобами, створення комп’ютерних 

навчальних програм та розробка на їх базі 

нових технологій симуляційного навчання, 

відповідна підготовка педагогічних кадрів. 

Впровадження нових стандартів вищої 

освіти має стратегічне завдання з 

удосконалення системи контролю й оцінки 

якості освіти та вимагає порівняння 

досягнутого рівня освіти зі стандартом 

освіти.  

Таким чином перехід до 

компетентнісного підходу означає 

переорієнтацію з процесу навчання на 

результати освіти, зміщення акценту з 

накопичування знань, умінь і навичок на 

розвиток здатності практично діяти та 

застосовувати набутий досвід у конкретних 

ситуаціях. 

Висновки. Покращення якості 

практичної підготовки фахівців відповідно до 

вимог сучасного ринку праці потребує 

модернізації навчально-виховного процесу, 

спрямування його на створення 

симуляційних кабінетів та центрів, а 

відповідно й оптимальних умов для їх 

професійного становлення через 

впровадження об’єктивно-структурованого 

практичного іспиту для медичних сестер 

ОСПІ-М та об’єктивно-структурованого 

клінічного іспиту для медичних сестер ОСКІ-

М. 

Використання активних технологій і 

методів навчання в підготовці медичних 

фахівців дозволяє нам успішно розвивати 

професійні та загальнокультурні компетенції, 

стимулювати і активізувати пізнавальну 

активність студентів, домагатися високого 

ступеня самостійності, а це означає вихід 

навчання на цілком новий рівень якості 

професійної підготовки майбутніх медиків 

відповідно до світових і 

загальноєвропейських стандартів та 

посилення конкурентоспроможності на 

ринках праці. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРАКТИЧНІЙ 

ПІДГОТОВЦІ МЕДИЧНИХ ФАХІВЦІВ 

 

Яворський П. В. 

КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради 

 

Резюме. Мета статті − розкрити особливості організації практичної підготовки 

студентів медиків та підготувати методологічні підходи до його формування. 

Методи: порівняльний,  системного аналізу, спостереження, тестування. 

Основні результати дослідження. Нами вивчено питання ефективності симуляційного 

навчання студентами медиками, які показують значно кращі результати, ніж ті, які навчалися 

за класичною методикою. Очевидно, щоб допускати студента медика до виробничого процесу в 

умовах ЛПЗ, необхідно роботу розпочати з посилення практичної складової його знань та умінь 

на доклінічному етапі, а це і є активне застосування тренінгових центрів, впровадженя 

технології «Learning by doing» – навчання з одночасним виконанням практичних завдань та 

маніпуляцій на конкретних робочих місцях, що  дозволяє поєднувати засвоєння теоретичних 

знань та формування умінь і навичок, дає більший ефект порівняно з традиційними способами 

подачі навчального матеріалу. Зміст практичного навчання орієнтується на випередження 

розвитку суспільства, професійної кар'єри, особистих навиків і якостей та інших сфер 

медичної практики і передбачає спадкоємність і багатоваріантність загальної і професійної 

освіти. 

Практичне значення досягнутих результатів. Результат, який ми досягаємо при 

максимальному залученню студента до симуляційного навчання, – підготовлений до практичної 

діяльності фахівець, який здатний самостійно надавати кваліфіковану медичну допомогу. А 

відповідно, адекватність підготовки фахівців у нашому закладі відповідає сучасним суспільним 

вимогам, сприяє значному зменшенню розриву між реальною підготовленістю випускника і 

тими потребами, що висуваються суспільством до рівня їх професійної підготовки. 

Ключові слова: якість професійної практичної підготовки, симуляційне навчання, 

компетентнісний підхід. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Яворский П. В. 

КВУЗ «Житомирский медицинский институт» Житомирского областного совета 

 

Резюме. Цель статьи – раскрыть особенности организации практической подготовки 

студентов медиков и подготовить методологические подходы к его формированию. 

Методы: сравнительный, системного анализа, наблюдения, тестирования. 
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Основные результаты исследования. Нами изучен вопрос эффективности 

симуляционного обучения, студентами медиками, которые показывают значительно лучшие 

результаты, чем те, которые учились по классической методике. Вероятно, чтобы допускать 

студента медика к производственному процессу в условиях ЛПУ, необходимо работу начать с 

усиления практической составляющей его знаний и умений на доклиническом этапе, а это и 

есть активное применение тренинговых центров. Нами внедрена технология «Learning by 

doing» – обучение с одновременным выполнением практических заданий и манипуляций на 

конкретных рабочих местах, – позволяет сочетать усвоение теоретических знаний и 

формирования умений и навыков, дает больший эффект по сравнению с традиционными 

способами подачи учебного материала. Перспективы дальнейших усовершенствований 

методологий практического обучения должны ориентироватся на опережение развития 

общества, профессиональной карьеры, личных навыков и качеств медицинской практики и 

предполагает преемственность и многовариантность профессионального образования. 

Практическое значение достигнутых результатов. Результат, который мы достигаем 

при максимальном привлечении студентов к симуляционному обучению – ведет к 

профессионально подготовленого к практической деятельности специалиста, который 

способен самостоятельно оказывать квалифицированную медицинскую помощь. А 

соответственно, адекватность подготовки специалистов в нашем заведении соответствует 

современным общественным требованиям, способствует значительному уменьшению разрыва 

между реальной подготовленностью выпускника и теми потребностями, которые 

выдвигаются обществом к уровню их профессиональной подготовки. 

Ключевые слова: качество профессиональной практической подготовки, симуляционное 

обучение, компетентностный подход. 
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TECHNOLOGIES AND DISABILITY. DEVICES FOR DEALING WITH NEGATIVE 

HUMAN CONDITIONS 

 

Dimitris Argiropoulos 

University Researcher 

University of Parma (Italy) 

 

Abstract. The urgency of the problem is caused by the increase in the number of people with 

special needs and disabilities (disabled people). 

The purpose is to analyze the possibilities of facilitating the adaptation of persons with 

disabilities to life with disabilities. 

Materials and research methods. A systematic analysis of existing technologies and tools that 

can facilitate the lives of people with disabilities has been used to achieve this goal. 

Results. Those who are in a condition of disability, often rely on a help or a technological tool 

to reduce certain deficit. But what is an aid and what are the aids? We can understand under this term 

technologies, tools, objects, adaptations, communication codes that in certain contexts play a 

facilitating role in the life of a person or a community. Aid is a mediator between man and the 

environment, between a person with a disability and his life contexts. Often the aid is a mediator 

between those who face a deficit and his abilities, desires, identity and belongings. There are 

standardized and other more personal aids, typical aids and other more creative ones that represent 

new, innovative solutions created by the same people with disabilities but also by their family members, 

by educators and by the teachers who accompany them and by those who are attentive to their daily 

lives. The aids are a support, a scaffolding enabling to facilitate person’s path of life and participation, 

which allow to facilitate the learning and especially the schooling process. 

Conclusion. Modern technologies are able to significantly improve the ability to adapt to the 

lives of people with disabilities. Among the technologies outlined above, the inclusive classroom is 

particularly important as a dynamic collaborative learning environment where teachers and students 

integrate tools and resources into the teaching / learning process, facilitating the activities and active 

participation of all members of the classroom, including students / students with disabilities. 

Key-words: disability, aid, mediator, bricolage, creativity. 

 

Technology, disabilities and mediators. 

In daily life we are constantly surrounded by 

mediation and facilitation’s tools and objects 

between what we know to do and the world we 

interact with. We apply our skills by adopting 

strategies and techniques to do things with little 

effort as possible and we use a vast repertoire of 

communication codes, also different from 

spoken and written language. 

 He world in which we live presents itself 

as a great proliferation and accumulation 

of device, until today point where there isn’t a 

single instant in individual’s life isn’t lifted, 

controlled or contaminated by some devices. In 

fact, at the root of every device – from mobile 

phone to television, from Personal Computer to 

car – there is a desire of happiness and capturing 

of this desire constitutes the specific power of 

the device (G. Agamben). 

 If, on the other hand, we are born with 

physical, sensorial or cognitive deficits, or 

acquired in lifetime, objects and environments 

that surround us, strategies and codes used by 

most people were no longer play a mediating 

role but are obstacle or inadequate respected to 

our needs. The inspiring principle that should 

guide new tools’ design (website, software and 

tools of daily use) is “Design for All”, according 

to which should always take into account the 

variety of all needs and accessibility problems 

for a wide user’s range, including those with 

disabilities [1, 2, 3, 4]. 
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The thread talks about technology as an 

inclusion mediator for people with disabilities in 

daily life and skill’s development and 

competences even in presence of one or more 

deficits of various kind, but this don’t has to be a 

rigid technological model that bind the purpose 

for which it was created, but has to be critical 

technology that takes into account individuals’ 

diversity and their creativity. The only 

technology doesn’t lead to inclusion, but it can 

be a factor of mediation that allows handicap 

reduction or deficit recovery and compensation, 

if used in a flexible way and chosen in 

appropriate manner to subject needs. Generally, 

we talk about assistive technology, that means: 

- prosthesis: are devices that replace 

missing parts of body structure; 

- orthoses: are devices that improve 

functionality of a compromised part of the body; 

- aids:  are objects of common use, 

computer software and hardware, strategies, 

languages and environmental adaptations that 

facilitate carrying out of daily life activities and 

social participation [7]. 

We will focus only on the last type and in 

this chapter will be presented various 

technological aids articulated for each disability 

and computer aids that can be profitably used in 

didactic activities. Scholastic and social 

inclusion struggle and human rights struggle all 

over the world, arise from a need of equality and 

from the need to be considered equal to others 

and not inferior, not denying in life conditions 

differences and special needs, but making them 

an added value [13]. 

Technological aids for communication. 

Relationship and communication are constitutive 

aspects of human being, through which 

personality expresses itself and models 

itself. Communication isn’t an individual 

function, but a group function and occurs when 

two or more entities in turn exchange the role of 

transmitter and receiver of the message. A 

communication disability occurs, therefore, 

when the person and the surrounding community 

doesn’t interact due to a difficulty in 

communicative production of messages and pose 

different problems, according to limitation that 

causes them. For a blind person, for example, 

disability may consist in the difficulty of 

correctly interpreting a message that relies on 

visual information, for a deaf person it may 

consist in perceiving difficulties about what 

his/her interlocutor says, for a person with 

spastic quadriplegia can consist in the difficulty 

of issuing a verbal message in a comprehensible 

way or processing it on a normal computer. To 

enter in relation with social environment, man 

must interact with other people, but also with 

technological objects that control the physical 

environment or convey information. The choice 

of most appropriate and efficient technological 

assistance for communication, it is a delicate 

issue that involves the person with disability, 

family members, and the variety 

of operators that work with him, because each 

one shows his own competence, invention and 

creativity. 

Among the communication aids we can 

find objects of low technological content, such 

as panels of letters and symbols manually 

packaged, as well as complex electronic devices. 

The great protagonist of recent developments in 

communication sector is certainly the 

"computer", which has become in short time an 

indispensable communicative functions in 

today's society; this device is a precious resource 

for the creation of very powerful and 

customizable communication aids for individual 

needs and is an excellent way for inclusion of 

people with disabilities in school, work and 

social contexts. 

Computer is composed by 

hardware and software: hardware is the machine 

physical architecture, which includes all 

modules that can be assembled according to 

user's needs, while software is a set of 

information supplied to microprocessor and to 

various devices that make up the hardware and 

determine the behaviour of computer. Software 

is therefore "programming" and is also a 

modular structure whose elements are chosen 

and assembled at discretion of the computer 

user. It is a computer aid, for example, a word 

processing program designed for a disabled 

person who has difficulty in composing a text 

with normal keyboard, and is a computer aid 

also the special keyboard that, associated with 

computer, allows the use of programs installed 

on it. 

Towards 1990s’ end, the first school 

using Augmentative and Alternative 
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Communication (CAA) opens in Italy [1], was 

based on alternative methods that can facilitate 

and improve the communication of all people 

who have difficulties using the most common 

communication channels, especially oral and 

written language. The CAA interventions are 

projects built around an intentionality 

communicative person and are constituted by a 

set of knowledge, techniques and strategies, 

aimed to integrate (augmentative function) he 

already existing communication modalities or 

replacing (alternative function) the speech if 

completely absent. In many CAA systems, there 

is iconic communication in which each image or 

symbol is associated with a specific message. 

Among the most common iconic 

communication systems, we particularly 

remember the  Picture Communication 

Symbols (PCS) and the Bliss. PCS is a set of 

over 4800 images designed and long tested to 

communicate associated concept, in the most 

immediate and direct way. Bliss is a highly 

structured iconic system, designed by Charles K. 

Bliss (1897-1985) was inspired by Chinese 

ideograms in an attempt to create a universal 

language. Graphic systems can be used either 

with simple tools, such as paper tables or 

reference books, or through technological aids 

such as computer, tablet, or communicators with 

voice output [10]. 

CAA interventions include synergy work 

between various professional figures and person 

who has a deficit communication, as well as 

adequate training of a communicative partner, 

generally called a facilitator, to become an 

effective mediator between person and 

environment. Exist portable devices, more or 

less technologically advanced, that allow to 

select and transform into iconic messages. These 

devices are called VOCAs (Vocal Output 

Communication Aids) and generally look like a 

keyboard. In correspondence of each key, or 

sensitive area, it’s possible to record a voice 

message that will be played back when person 

touches the corresponding box. In case of motor 

difficulties, it’s possible to activate a scanning 

system controlled by a single button or by a 

sensor that is connected directly to 

communicator. Most advanced devices are 

similar to portable computers and the images 

that appear on screen can be modified in a very 

simple way; the voice message, in this case, can 

be generated by a speech synthesizer or recorded 

by a person. CAA set of knowledge, techniques, 

methods and technologies proved to be very 

functional when used with autistic people. 

Among various pathologies that can 

cause impediments in use of oral language, the 

Autism Spectrum Syndrome is characterized by 

symptomatic triad of qualitative alteration in 

social interaction, communication and behaviour 

areas. Autistic people may present difficulties in 

expressive language, understanding and words 

retrieval. The use of language as a prevalent 

communication channel can, in many cases, 

disorient them making interaction difficult, 

while visual strategies visual use can increase 

communication and improve relationship. 

Visual aids are what we see and that 

helps us sustain and increase the communicative 

process, based on our ability to perceive and 

discriminate information through visual 

system. These are elements that belong to 

communication process and make reception, 

processing and expression more effective. These 

aids are represented by body language, common 

environmental signals, traditional tools to 

organize life and to offer information, to arrive 

at appropriately created tools to address special 

needs of some individuals [12]. 

 Over time, many tools, even of high 

technological complexity, have been created to 

allow people to express themselves through 

alternative and augmentative tools, so CAA 

allows the achievement of maximum possible 

autonomy, through a wide range of customizable 

solutions.  

Technological aids for visual 

impairments. To better understand different 

levels of ocular compromise, we rely on the Law 

of 3 April 2001, n. 138, which classifies five 

types of visual deficits in: total and partial 

blindness, severe, medium and mild low 

vision. It’s definite as blind: 

- who’s affected by total lack of sight in 

both eyes;          

- who has just perception of shadows / 

lights or movements in both eyes;          

- who has a binocular psychometric 

residual lower than 3%.          

It’s definite as partial blind: 
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- who has vices not exceeding 1/20 in 

both eyes (or better eye);          

- who has a binocular perimeter of less 

than 10%.          

It’s defined as visually impaired: 

- who has vices not exceeding 1/10 

(severe), 2/10 (medium), 3/10 (mild) in both 

eyes or in the best eye;          

- who has a binocular perimeter less than 

30% (severe), 50% (medium), 60% (mild) [7]. 

Thanks to technological progress, today 

blind and visually impaired people can 

independently carry out activities that were 

impossible until a few years ago, such as reading 

an online newspaper, consulting a dictionary or 

an encyclopaedia with CD-ROMs. All this was 

possible thanks to the passage from the paper to 

the electronic sheet. 

From 1996 La Stampa of Torino arrives 

every morning on blind people’s computer of 

registered in service, who can read newspaper 

using their Braille or vocal equipment and the 

fact that today many newspapers are published 

on internet increases choice possibility. 

A paper document is either written for 

sighted and therefore inaccessible to blinds, or is 

written in Braille and therefore 

incomprehensible to those who don’t know this 

code. These electronic documents, on the other 

hand, are always the same and users decides 

how to read them: on screen, or print them, 

listen with synthesis speech, read in Braille, 

enlarge and change colour and characters to 

facilitate the reading. Today blind people have 

the opportunity to correspond in writing with 

everyone through e-mails, forums, chats and text 

messages. 

School is considered an excellent 

information transmission context and must know 

how to seize opportunities provided by new 

technologies and propose them with mastery 

through competent staff. School is doubly 

involved because, if on one hand must know 

how to grasp all potential offered by the 

technologies to improve quality of the 

educational processes, on the other it must be 

able to prepare blinds and visually impaired 

children for these tools use that will be 

increasingly fundamental for them. materials 

study that can be used by blinds or visually 

impaired student are no longer just those created 

expressly for him, but all documents that can be 

had and transformed into electronic format. This 

also facilitates student-teacher relationship, 

because the latter has the possibility to intervene 

on educational processes, even if he doesn’t 

know Braille code. Main benefits derive from 

electronic text’s multimodality because it is no 

longer bound to its support but usable according 

to different access methods. Today, students 

today have the possibility to write his task on 

computer, controlling it with their Braille or 

vocal devices and teacher reads it on screen or 

printing it on paper.  

There are many technological proposals 

on market for people with visual impairments 

that allows to access computer 

a input and output devices. Are classified as 

input device all hardware tools that facilitate 

computer data entry; instead, peripheral output, 

all the elements that guarantee the use of 

outgoing data [7]. 

Below are explained main technological 

tools used by blinds: 

- vocal synthesis: it’s a software able to 

transform any text in electronic format contained 

in pc into an audio format. There are several 

speech synthesis programs, some of them 

as free resources and all modern computers 

(with screen readers) are equipped with speech 

synthesis that can be used together with Braille 

display to get advantages of both tools. Even 

digital texts obtained by digitizing paper text 

with a scanner, that can be transformed into 

audio by the vocal synthesis;          

- screen reader: it’s a reader that 

describes screen content allowing the user to 

move freely and explore various contents, by 

the braille display or synthetic voice. Screen 

readers are equipped with voice synthesis and 

available free and open source, freely modifiable 

by users, such as the NVDA[1], (Not Visual 

Desktop Access) which can be used free of 

charge with Microsoft operating systems. One 

ability of the NDVA is to use sound signals to 

indicate scroll bar’s progress and mouse 

pointer’s position on screen. Obviously, a blind 

person must know by heart a computer keyboard 

and to navigate on desktop only uses key 

combinations; 

- Braille display: it’s a device that is 

connected to computer allowing reading through 
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touch sense. Video text is converted directly into 

computer Braille code in which each character 

consists in eight holes arranged in two rows 

(different from paper one that has six) which 

allows a greater symbols variety. Braille display 

must necessarily be driven by screen reader 

which has the task of selecting screen 

information that must be transformed into texts 

and sent to display;          

- pocket braille: these are portable 

devices used to write, read and consult e-

mail. For writing, they have a keyboard with six 

or eight keys; for reading, instead, there is a 

Braille display and some of most recent models 

include a speech synthesis;          

- Braille printer: it’s a tool able to print a 

document in braille code on paper. The Braille 

printer allows texts and images printing and 

most technologically advanced models are able 

to print on both sides of the sheet.          

Visually impaired people, if don’t have a 

particularly compromised vision, don’t need 

specific hardware or software to use computer, 

but it will be useful a large screen and 

customizable devices for PC 

configuration. However, there are tools that 

facilitate computers use for visually impaired 

people: 

- magnifying software: these are 

programs that have the task of increasing objects 

size on screen, texts or graphic elements 

(drawings, photographs, icons, etc.). Today all 

magnifiers are supplied with a vocal synthesis 

that is useful for not strain eyes in case of long 

readings or to decipher unreachable 

details. Enlarger advantage is that it can enlarge 

every detail and is therefore an effective aid for 

users. However, its disadvantage, lies in the fact 

that there is an exponential reduction of 

accessible portion on screen, which often 

involves difficulties in applications management 

that are being used in Internet browsing;          

- scanner and OCR: scanner is used 

above all to acquire page images of a printed 

text which is then transformed into a digital 

document through an OCR (Optical Character 

Recognition) program;          

- digital audiobooks: these are called 

"spoken books", is a recording of a book read 

aloud. Normally audiobooks are distributed on 

CDs which are then listened on normal 

players. In these audiobooks there is the 

possibility to consult an index and to pass from 

one chapter to another or to put virtual 

bookmarks. Recently, many blind users have 

started producing themselves MP3s spoken 

books using computer speech synthesis. Very 

interesting is that product users prefer that the 

voice doesn’t have an active narrative role, but 

just a purely instrumental function that leaves 

the interpreting task on what they are listening 

to.          

- book readers: these are products for 

printed texts autonomous reading that contain in 

a single device a text recognition system and a 

voice synthesis;          

- video enlargers: these are electronic 

devices which, through a camera and a monitor, 

allow you to reproduce and enlarge a text or a 

small object.          

Both for blinds and for visually impaired, 

latest technology has developed applications 

(apps) which act on several areas: 

- Voice Over for Apple devices, which 

allows easy access to content on screen and 

translates it into a vocal track;          

- Walky Talky for Android system 

devices, uses Google Maps to guarantee 

autonomy in travel. Just say the destination 

voice guide will start the. The App also warns of 

possible crossings presence and tells route 

progress;          

- Brailletouch which allows blinds to 

write on iPhone and iPad using six fingers to 

create all points combinations that form Braille 

alphabet letters;          

- Braille Eye is an app to translate images 

contained on your device into braille code.          

 Technological aids for hearing 

impairments. As for visual impairment, there are 

different forms of hearing impairment, 

distinguishable in deafness and hearing loss. 

With deafness we mean the perception of 

only sounds above 90 decibels, while inferior 

ones are not perceived or are only in small part. 

Deafness is classified as pre-

lingual (congenital deafness, present from birth 

or early infancy) and post-lingual (deafness that 

occurs at an age subsequent to 3 years). 

Hypoacusis, on other hand, is the 

diminished perception of sounds due 

to genetic or acquired factors. Congenital 
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hypoacusis can be genetic but can also be caused 

by developmental deficits in canal ear during 

pregnancy or aphasia during or after 

childbirth. Instead, acquired hearing loss, means 

a non-congenital deficit that has developed after 

birth and can be caused by an illness, use of 

drugs, normal aging of canal ear or noise 

pollution (in http://www.audionovaitalia.it/il-

mio-udito/perdita-uditiva/che-cosa-e-ipoacusia). 

Hearing loss degrees are measured in 

decibels (dB) and are classified through 

the Bureau International 

d’Audiophonologie(B.I.A.P.) scheme: 

- from 20 to 40 dB mild hearing loss 

- from 40 to 70 dB average hearing loss 

- from 70 to 90 dB severe hearing loss 

 - greater than 90 dB deep deafness 

This classification allows us to have a 

clear picture of the compromise extent and to 

identify technological tools and measures 

necessary for inclusion of an hearing impairment 

person with. When you find yourself working 

with a deaf or hypoacusic boy you can put in 

practice simple tricks that facilitate 

communication, such as: use of a slow and 

frontal speech, elimination of light sources 

behind you, use of visual tools to support and 

make the message being sent more 

understandable. New communication 

technologies, which we have already extensively 

discussed, have proved to be a great 

achievement also for deaf and hearing impaired 

people, who have obtained great advantages 

both in school environment and in out-of-school 

environment. 

Difficulties related to hearing 

impairments can be simplified into two major 

areas: 

1. obstacles in environment 

communication; 

2. learning processes impediments [10]. 

As regards the first problem, offered 

resources communication are different, but 

basically they can be summarized in Italian 

Language of Signs (LIS) and in the Italian 

Verbal Language (LIV), while the second 

problem is given by the fact that our school 

culture can’t do without writing. The Italian 

alphabetic writing is essentially the LIV, 

complicated by its orthographic rules, and for 

deaf or hypoacusic student it’s indispensable to 

manipulate graphic structure and to go back to 

phonological correspondences. 

In attempt to offer deaf people the 

possibility of learning the Italian verbal 

language, was created the Italian Manual 

Alphabet supplemented by Phonological 

Code. The first one reproduces in form of signs 

the 21 graphemes of the written Italian language; 

the second one reproduces the initial sound of 

some words. The two codes integration 

represents the basis on which the Bimanual 

Phonological Typology (DFB) developed, a 

verbal language faithfully translated into marked 

elements, through which a sufficient amount of 

verbal information can be conveyed that are 

received by sight. 

Technological progress led to the 

creation of software designed for needs of deaf 

students in order to improve the acquisition of 

skills language of the LIV, both in understanding 

and in production. 

Multimodal DFB software version 1.0.1 is now 

available for download, free of charge , [1],  it’s 

a series of software intended for the use of DFB 

that allows to transform Italian verbal language 

into visible elements: the 28 phonemes of 

spoken Italian language are converted into 24 

cherems (visible elements corresponding to 

phonemes of verbal language) sufficient to make 

the verbal language understandable even for 

those who don’t hear, who don’t know writing 

spelling rules of and who don’t know 

graphemes. Among the various program 

modules, we note: 

- movie module: for displaying a text 

through the movement of an avatar's 

hands;          

- keyboard module: video keyboard for 

text entry via DFB cherems;          

- memory translation module: for 

converting a text into cherems:          

- Open Office Writer module: for 

translating text from graphemes to cheremi, and 

vice versa, using Open Office Writer (original 

text will be maintained and translated text will 

be added).          

To ease communication with Sign 

Language, one of the most interesting projects in 

Italy is called Blue Sign Translator, [2],  it’s a 

translator that can be integrated into a palmtop 

computer or any other mobile device, or usable 
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through television platform. The immediacy 

obtained from system accelerates LIS 

knowledge of both for deaf and for hearing-

impaired people who wish to learn it. Blue Sign 

Translator can be used in different situations, 

such as in meetings and conferences, in 

television messages reception, gather 

information in public places, for follow lessons 

in classroom and to provide information on 

dangerous situations, creating greater autonomy 

for hearing impairments people. 

Contrary to what happens for conversion 

from text to voice, inverse transformation 

process of is however more complex. Speech 

recognition has created many expectations for 

deaf people, but there is currently no reliable 

software that faithfully translates from spoken 

form to writing. European Net4Voice project , 

coordinated by Web Development Department 

of University of Bologna, showed that a voice 

recognition software can be used profitably as an 

inclusive resource, only if used creatively and 

within a communicative context that includes 

others aids and strategies. Net4Voice uses 

technology to transcribe words spoken by a 

speaker in real time on screen. 

Experimentation results have 

been excellent. Huge is the satisfaction 

of students with hearing impairments with good 

language skills have benefited from subtitling as 

an added resource to lip-reading, visual 

references and the possibility of exploiting 

auditory residues. Students with low language 

skills compared to spoken and written language, 

on other hand, have received less benefit 

hampered by inevitable subtitling errors [11]. 

Even for hearing impairments people, 

therefore, computer in its various versions has 

become a powerful ally with all its vast range of 

software functional to learning process and for 

social environment inclusion. Hearing 

disabilities don’t require specific hardware and 

peripheral aids for accessing and manipulating 

computer tools, but difficulties arise when is 

required understanding acoustic information 

computer-aided. 

By the development of New 

Technologies it has been and is therefore 

possible to reduce or limit deficits that hinder the 

autonomy and inclusion of deaf or hearing 

impaired people. But can’t forget that a basis of 

a successful inclusion through technology is 

always people, teachers or educators with their 

skills and competences in choosing the most 

suitable tool, but also and above all disabled 

people who bring in act alternative and creative 

strategies to deal with their deficit. 

 Technological aids for motor disabilities. 

Motion deficit includes many and complex 

conditions in which "movement function" is 

altered, reduced or ineffective. Often walking 

impairment is considered as a motion deficit, but 

motor skills are multiple and interconnected and 

the ability to sit and move various body muscles. 

Due to motor deficit, some people may 

not be able to walk, sit, write normally with a 

pen or communicate verbally, but this doesn’t 

mean that these people aren’t intelligent as the 

so-called "able-bodied". Technologies now offer 

many different possibilities to achieve 

satisfactory results, bringing benefits both in 

terms of autonomy and self-esteem and 

motivation. 

Howard Gardner, psychology professor 

at Harvard University and neurology professor at 

Medicine Boston School, in his famous theory 

of multiple intelligences, identifies the existence 

of eight different types of intelligence, six more 

than the linguistic and logical-mathematical 

which are usually considered in common 

Intellectual Quotient evaluation tests. According 

to Gardner, New Technologies are in perfect 

harmony with these multiple intelligences and 

can guarantee a personalized education. At the 

same time, new digital technologies are able to 

enhance any deficiencies related to one of them, 

in our case the body-kinesthetic, that is the 

ability to use one's own body or parts of it to 

solve problems through movement body’s 

coordination. 

For motor deficits people, computer aids 

exist that facilitate access to computer, products 

that can be controlled with body parts that is 

better controlled by user and even by blowing or 

by eye movement. If motor disturbance is not 

very serious (embarrassment, flickering, need to 

use a single hand, etc.) most problems can be 

overcome by creatively personalizing the 

workstation. If instead, deficit is more 

compromising at motor level, more specialized 

technological aids can be used, such as: 
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- sensors or switches that allow to control 

technological tools and to communicate with 

computer. Sensors transform mechanical 

relationship (through pressure) into a possible 

pneumatic relation (puff), at a distance (with 

photocell), by vocal emission, muscle 

contraction or control by ocular pressure. 

Sensors dimensions, colours and materials used 

are sometimes created "tailored" and using 

recycled materials, provided they are 

conductive, as was done in 

Click4All Project which will be illustrated in the 

next chapter. Most suitable sensor identification 

will start from a careful analysis of residual 

capacities to identify even slightest possible 

movements;          

- communicators that allow different 

ways of computer accessing. They are divided 

into call back communicators, select 

communicators, understood as vehicles to make 

choices, and communicate communicators, 

which are used in the event of a total 

communication impossibility, similar to CAA 

instrumentation;          

- personal computers, these are not 

special computers, but a different PC 

configuration with easy access for physical 

disabilities person. 

Normal adapted keyboard, special 

keyboard that can be expanded, reduced, 

modular and programmable, pointing systems, 

such as mouse, joystick and trackball, mouse 

and keyboard emulators and voice input belongs 

to input devices category. Computer interaction, 

if impairment would affect the upper limbs use, 

can be compensated through head-stick aids use, 

a helmet with a rod that allows you to press 

chosen keys on keyboard of computer, eye blink, 

a sensor able to perceive eyelid closing eye 

and special keyboard that allows to take 

advantage of the movements of foot to interact 

with computer. Also regarding motor 

disabilities, network offers the possibility to 

download free software that can be installed on 

PCs, tablets and portable devices.  

We must not forget the importance of 

play for kids in psychophysical development, 

because children with severe disabilities risk to 

being excluded from gaming activities, 

especially for motor difficulties that prevent 

them by manipulating and exploring surrounding 

environment. 

For at least a decade, specific research is 

being carried out on games accessibility, also 

taking advantage from new technologies and 

some solutions are already present on the market 

at reasonable prices. Many electric games can be 

controlled by minor modifications. By inserting, 

for example, in battery compartment a plate 

connected to a sensor, it’s possible to control 

any electronic toy and the same system can be 

applied to different appliances. With adult 

mediation and a good organization, this system 

can be functional to integration with the 

companions and over time sophisticated systems 

have been developed that allow children to 

interact with game through the computer [10].  

Technological aids for intellectual and/or 

relational disabilities. Intelligence can be 

considered the set of all human abilities that 

allow us to adapt to environment, to learn, to 

formulate reasoning and to understand thoughts 

of others. Intellectual disability is therefore a 

condition of interrupted or incomplete psychic 

development and cognitive, linguistic, motor and 

social skills areas are the most compromised. In 

literature we find various intelligence 

definitions, but in their diversity all agree that 

intellectual disability is a complex clinical 

condition, since consequences of cognitive 

impairment, in addition to affecting intellectual 

sphere, produce distortions on personality and 

on multiple imposed adaptive environment 

processes. This type of disability, in fact, 

involves both cognitive abilities, such as 

reasoning and problem solving, and scholastic 

skills, is characterized by learning difficulties 

learning from experience in genera [15, 16, 17, 

18, 19]. 

Intellectual functioning is generally 

defined by the Intelligent Quotient (IQ), 

obtained through evaluation carried out with one 

or more standardized intelligence tests 

(Wechsler intelligence scales, Raven matrices, 

etc.) and an IQ lower than average is when value 

detected is quantified around 70 or lower. 

There are many causes of intellectual 

disabilities and there are many forms in which it 

manifests itself, such as to induce us to speak not 

about intellectual disability, but about 

intellectual disabilities. Causes that determine an 
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intellectual disability can be genetic and not 

genetic. 

Genetics are defined as the causes 

determined by single gene or chromosome 

abnormalities, while non-genetic causes can 

arise at different times in life and in this case, we 

speak of prenatal, perinatal or postnatal causes. 

Encephalopathies, Down Syndrome and 

Autism are the most common intellectual 

disabilities. Encephalopathies are the result of a 

brain injury whose motives can be attributed to 

several factors (genetic, vascular, traumatic, 

infectious, toxic) and occur during gestation, 

during childbirth or in first days of its live. The 

consequences differ from case to case and 

according to injury severity. The Down 

syndrome, widely known and studied, has 

instead as a main characteristic the partial or 

complete presence of an extra chromosome 21, 

it’s also called "trisomy 21"; Down Syndrome is 

often associated with mental retardation in its 

multiple entities. Autism, in the end, is part of a 

pervasive developmental disorders and ability to 

relate and communicate is the first problem that 

comes out [7].  

Technologies are extremely helpful for 

people with intellectual disabilities, both in 

terms of teaching and learning, which can be 

very complicated for children with these types of 

disabilities, and in socialization events. By 

building a personalized path adapted to specific 

and individual characteristics, even those with 

intellectual disabilities will be able to express 

their talents. Numerous software created by hoc 

are available, with a facilitating purpose and 

structured according to different needs. They are 

particularly useful in training contexts, as they 

allow new teaching approaches and possibilities. 

A part of learning possibilities, a project 

started in 2013 and it was called Anffas in the 

Cloud, created by National Association of 

Families of People with Intellectual and 

Relational Disabilities (ANFFAS) which saw the 

creation of an interactive platform to provide a 

concrete learning technology support for people 

with intellectual and / or relational disabilities. 

Information and Communication 

Technologies (ICT), used in learning contexts, 

promote the motivation, participation and 

interaction  of intellectual disability student, 

favoured by the fact that helps maintain attention 

and develop self-esteem through almost 

immediate feedback. Tools that can be used are 

many and useful for different school and 

extracurricular activities. Main technologies 

already exhibited are included in useful 

instruments list for people who have an 

intellectual impairment: specifically we are 

talking about special keyboards, mouse and 

touchscreen emulators, custom interfaces and 

tools for CAA, if language is missing. 

Moreover, in recent times, there are 

being produced several specific Apps for Autism 

and Down Syndrome, such as those created 

by Down Syndrome Education Online [1], to 

promote inclusion and learning by acting in 

specific memory areas, motor skills, language 

skills and social development, or Autism mate 

app, created to promote linguistic development 

and generalization skills for people affected by 

Autistic Spectrum. 

In Italy, Immaginariois first CAA App, 

an application for iPhones and 

iPads. Specifically, this is an App designed to 

support parent, educator or therapist in having 

effective image communication with Autism 

Spectrum Disorders or Intellectual Disabilities 

person. Divided into 4 sessions (images, phrases, 

agenda, my words), this tool App helps to 

overcome difficulties of sharing and 

understanding concepts and offers fast access to 

specially created and customizable images. [2], 

We quote Robottino Roddi, a robot-toy 

created by pedagogue Paolo Meucci in 2012, 

that was focused in studying in a 

multidisciplinary way, through play, relatedness 

of children with autism disorder. 

 The bricolage of the aids. We have 

decided to deal with this topic because it has 

often been claimed that technological aids must 

be considered as devices with flexibility and, as 

such, they can often be customized and adapted 

according to personal needs and creativity of 

those who use them. 

Bricolage is an activity in which can use 

any type of material at hand, changing the uses 

originally forecast objects. 

The bricoleur, when he begins his work, 

first of all carefully evaluates materials and 

objects he has available and organizes elements 

that can contribute to new mediators’ 

creation. The bricolage, in short, means "to do 
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with what you have and with what you find", 

discovering versatility of objects that surround 

us, not limiting ourselves to using devices 

according to the instructions for which they were 

created [11]. 

About a person evolution Canevaro 

writes:”Those who grow up follow this logic, 

using what they find around, inventing or 

discovering [1], and thus evolving, achieving 

original growth that is compatible with their 

capacity to become. The bricoleur, knows how 

to combine the most modest resources to allow 

us to continue to use what is in our habits “[7]. 

 According to this logic, even disabled 

young people are considered to all effects and 

bricoleurs purposes, because they often find 

themselves to face situations in which 

environmental and material adaptation is 

required and, for this to happen, they must adapt 

their aids and objects that surround them to their 

needs. 

Mediators organization, therefore, 

doesn’t occur only through operators technical 

knowledge in proximity of aid relations, but it 

also concerns personal experience who 

rediscovers a "poor tool" (as defined by 

Gencarelli with referenced common use material 

objects), modifies it and adapts it to be a 

mediator between its own disability and its own 

need, same logic can also include electronics and 

information technology, because today there are 

tools that allow people to build interfaces for 

themselves customized and adapted computers 

[11]. 

Aids Bricolage therefore means not being 

bound to use instructions of an established by 

the person who built it, but striving and doing 

with what is available, putting together and 

inventing new aids on one's needs basis.  

When a family member, a teacher, an 

educator or a therapist lives a relationship with a 

disability person, he must always try to see 

Other as an inventor, in an attempt to bring out 

his creativity, aware that he can always learn 

something and get out from knowledge 

hierarchy that often characterizes teacher and 

pupil’s relation. 

Today many disabled students are 

enrolled in engineering and computer science 

university faculties, bricolage logic can be, for 

all intents and purposes, an initial mediator 

between professor and student. We take for 

example the problem of teaching mathematics or 

computer science to a blind student. Although 

numerous software available for teaching has 

made it possible to reduce disability in reading 

and writing, mathematics teaching remains an 

emblematic case. There are some programs built 

to write computer formulas, but strictly graphic 

part and some notation cases are however a 

limitation for students with severe visual 

impairment. Some blind students, with high 

digital skills, arrived in university faculties 

bringing a series of tools themselves created 

(like the rubber plane to make curves in relief, 

voice translation programs of technical 

mathematical language, etc.), creating a context 

in which same teachers had the opportunity to 

learn new knowledge related to creativity of 

these students who, to overcome deficit limit, 

have devised new mediators. 

Due to all this, technologists and 

computer scientist’s attention turned to teaching 

multidisciplinary development of new aids 

through a group work which, in mediator 

creation, involves and makes operators' skills 

interact with adaptation strategies used by 

people with disabilities.  According to this logic, 

bricolage can be the starting point for a real 

inclusion. 
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ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНВАЛІДНІСТЬ. ЗНАРЯДДЯ ДЛЯ БОРОТЬБИ З НЕГАТИВНИМИ 

СТАНАЛИ ЛЮДИНИ 

 

Аргіропулос Димітріс 

Науковий співробітник, університет м. Парма (Італія) 

 

Резюме. Актуальність. Важливість проблеми зумовлена збільшенням кількості людей з 

особливими потребами та обмеженими можливостями (інваліди).  

Мета – проаналізувати можливості полегшення адаптації інвалідів до життя з 

обмеженими можливостями. 

Матеріали та методи дослідження. Для досягнення мети використано системний аналіз 

існуючих технологій та знарядь, що можуть полегшити життя людей з обмеженими 

можливостями. 

Результати. Люди з особливими потребами (інваліди) часто покладаються на допомогу 

чи технологічний інструмент для зменшення певного дефіциту. Але що таке допомога і що є 

цим технологічним інструментом? Під цими термінами ми можемо розуміти технології, 

інструменти, предмети, пристосування, комунікаційні коди, які в певних контекстах 

відіграють полегшуючу роль у житті людини чи громади. За таких умов допомога людині з 

особливими потребами – це  посередник між людиною та навколишнім середовищем, між 

людиною з обмеженими можливостями та її життєвим контекстом. Часто допомога є 

посередником між тими, хто стикається з дефіцитом, та його здібностями, бажаннями, 

ідентичністю та речами. Існують стандартизовані та інші більш особистісні посібники, 
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типові посібники та інші, більш творчі, які являють собою нові, інноваційні рішення, створені 

тими ж людьми з обмеженими можливостями, але також членами їхніх сімей, педагогами та 

вчителями, які їх супроводжують, та тими, хто уважний до свого повсякденного життя. 

Посібники – це опора, що дозволяє полегшити життєвий шлях та участь людини, дозволяє 

полегшити навчання і особливо навчальний процес. 

Висновок. Сучасні технології здатні суттєво покращити можливості адаптації до 

життя людей з обмеженими можливостями. Серед зазначених вище технологій особливо 

важливим є інклюзивний клас як динамічне середовище, створене для спільного навчання, де 

викладачі та студенти інтегрують інструменти та ресурси в процес викладання/навчання, 

сприяючи діяльності та активній участі всіх членів класної групи, включаючи учнів / студенти 

з інвалідністю. 

Ключові слова: інвалідність, допомога, посередник,  творчість. 

 

ТЕХНОЛОГИИ И ИНВАЛИДНОСТЬ. СРЕДСТВА ДЛЯ БОРЬБЫ С НЕГАТИВНЫМИ 

СОСТОЯНИЯМИ ЧЕЛОВЕКА 

 

Аргиропулос Димитрис 

Научный сотрудник, университет г. Пармы (Италия) 

 

Резюме. Актуальность. Важность проблемы обусловлена увеличением количества людей 

с особыми потребностями и ограниченными возможностями (инвалиды). 

Цель – проанализировать возможности облегчения адаптации инвалидов к жизни с 

ограниченными возможностями. 

Материалы и методы исследования. Для достижения цели использован системный анализ 

существующих технологий и орудий, которые могут облегчить жизнь людей с ограниченными 

возможностями. 

Результаты. Люди с особыми потребностями (инвалиды) часто полагаются на помощь 

или технологический инструмент для уменьшения определенного дефицита. Но что такое 

помощь и является этим технологическим инструментом? Под этими терминами мы можем 

понимать технологии, инструменты, предметы, приспособления, коммуникационные коды, 

которые в определенных контекстах играют облегчающую роль в жизни человека или общины. 

При таких условиях помощь человеку с особыми потребностями - это посредник между 

человеком и окружающей средой, между человеком с ограниченными возможностями и его 

жизненным контекстом. Часто помощь является посредником между теми, кто 

сталкивается с дефицитом, и его способностями, желаниями, идентичностью и вещами. 

Существуют стандартизированные и другие более личностные пособия, типичные пособия и 

другие, более творческие, представляют собой новые, инновационные решения, теми же 

людьми с ограниченными возможностями, но также членами их семей, педагогами и 

учителями, которые их сопровождают, и теми, кто внимателен к своей повседневной жизни. 

Пособия – это опора, что позволяет облегчить жизненный путь и участие человека, позволяет 

облегчить обучение и особенно учебный процесс. 

Выводы. Современные технологии способны существенно улучшить возможности 

адаптации к жизни людей с ограниченными возможностями. Среди указанных выше 

технологий особенно важным есть инклюзивный класс как динамическая среда, созданная для 

совместного обучения, где преподаватели и студенты интегрируют инструменты и ресурсы в 

процесс преподавания / обучения, способствуя деятельности и активному участию всех членов 

классной группы, включая учеников / студентов с инвалидностью. 

Ключевые слова: инвалидность, помощь, посредник,  творчество 
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КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ СИНДРОМУ «СУХОГО ОКА»  

У СТУДЕНТІВ ЖИТОМИРСЬКОГО МЕДИЧНОГО ІНСТИТУТУ 

 

Кокоріна С. А. 

КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради 

 

CLINICAL MOTION OF THE "DRY EYE" SYNDROME OF STUDENTS OF 

ZHYTOMYR MEDICAL INSTITUTE 

 

Kokorina S. A. 

MHEI «Zhytomyr Medical Institute» Zhytomyr Regional Council 

 

Abstract. Actuality of problem is predefined the sharp increase of patients with the syndrome of 

"dry eye". Diseases mark at a 9-18% population of the developed countries of the world, and frequency 

of his exposure has a tendency to the increase. For the last 30 years it grew in 4,5 more. SSO register 

practically for every second patient at a primary address to the ophthalmologist.  

Also, in the last few years, the amount of patients grew among young people and students in 

connection with wide introduction of computer technologies by the increase of volume of the 

informative loading on students, by the increase of level of complication of the decided visual tasks, 

and also failure to observe physiological hygienical requirements to the mode of studies and rest. 

Purpose of work – to probe prevalence, features of clinical motion of syndrome of «dry eye» for 

the students of the IV course of separation « Medical nurse » and  «Medical nurse (bachelor)» of the 

Zhytomyr medical institute. For gaining end an anonymous questionnaire and diagnostic inspection is 

used 48 students.  Information from questionnaires was the subject statistical treatment. 

Results. The test of Shirmer was conducted 48 students, and as a result of testing – 32 students 

(67%) are healthy, and there was found out the syndrome of «dry eye» of different stage at 16 students 

(33%). 

Discomfort in eyes is felt by 75% interviewed. I bind the origin of SDE to protracted, over 6 

hours, by work at the computer, telephone, plane-table, by the revision of television set and others like 

that. The two-bit of students spoke to the doctor. Engaged in self-treatment they just worsened the 

sight.   

Greater part of students does not own information about the syndrome of «dry eye», and many 

students do not know about the last stage – blindness. From it large attention appearance of the first 

symptoms is not spared. 

Conclusion. Among the nurses of the Zhytomyr Medical Institute a syndrome of «dry eye» is 

widespread enough as a result of long duration work at the computer, use of social networks, large 

volume of studies, parahypnosis, and mode of rest. 

Therefore all students are in the group of risk on development of this syndrome. 

Nurse must know not only klinics, diagnostics of SDE, but to give recommendations concerning 

a prophylaxis of this disease. 

Key words: syndrome of «dry eye», diagnostics, nurse. 

 

Актуальність дослідження.  
Погіршення зору може відбутися з різних 

причин, багато захворювань очей можна 

успішно вилікувати, якщо вчасно звернутися 

до офтальмолога. Частим приводом 

звернення до лікаря стає синдром «сухого 

ока» (ССО), захворювання, яке без лікування 

може призвести у тяжких випадках до повної 

втрати зору. 

Синдром «сухого ока» – це стан, який 

виникає при надто інтенсивному 

випаровуванні сльозової плівки з поверхні 

ока або при недостатньому виробленні 

сльозової рідини. Коли поверхня рогівки 

занадто суха, виникає подразнення, око стає 
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вразливішим до зовнішніх впливів, які ще 

більше погіршують неприємний стан. [4,5] 

Клінічно синдром «сухого ока» 

проявляється такими симптомами: 

відсутністю чи малою кількістю сліз, в’язким 

виділення з очей у вигляді ниток, печінням та 

відчуттям стороннього тіла в оці, больовими 

відчуттями, світлочутливістю, зміною 

гостроти зору протягом дня, поганою 

переносимістю вітру, диму та пилу  [2]. 

За даними останніх публікацій, 

захворювання відзначають у 9–18% 

населення розвинених країн світу, а частота 

його виявлення має тенденцію до 

підвищення: за останні 30 років вона зросла в 

4,5 раза. ССО реєструють практично у 

кожного другого хворого при первинному 

зверненні до офтальмолога з приводу 

захворювань очей або з метою корекції зору. 

На захворювання страждають до 12% хворих 

офтальмологічного профілю віком до 40 

років і понад 67% пацієнтів  старше 50 

років [1]. 

Поширеність цього захворювання 

передусім є наслідком комп'ютеризації 

суспільства, збільшення кількості 

рефракційних операцій на оці. Синдром 

"сухого ока" може також бути проявом інших 

загальнопатологічних процесів у організмі: 

паралітичного лагофтальма, ендокринної 

офтальмопатії.  Рогівково-кон’юнктивальний 

ксероз може розвинутися унаслідок 

порушення трофіки рогівки або деформації її 

поверхні, дефекту в роботі слізної залози, 

після перенесених дакріоаденіта і запальних 

захворювань кон’юнктиви. Також порушення 

складу слізної плівки спостерігається при так 

званому клімактеричному синдромі. Різке 

зниження продукції сльози відзначається при 

порушеннях іннервації слізної залози таких, 

як параліч лицьового нерва, розсіяний 

склероз.  

Було відзначено, що ССО може бути 

викликаний прийомом деяких лікарських 

засобів, таких, як гіпотензивні засоби, 

кортикостероїди,  пероральні контрацептиви, 

трициклічні антидепресанти, деякими 

очними краплями (анестетиками). За деякими 

даними, розвиток ксероза рогівки і 

кон’юнктиви може викликати прийом 

цитостатиків і антимігренозних препаратів. 

Всі ці причини так чи інакше ведуть до 

сухості рогівки [5]. 

Актуальність проблеми зумовлена 

збільшенням пацієнтів серед молоді та 

студентів за останні роки в зв’язку з  

широким упровадженням комп’ютерних 

технологій, збільшенням обсягу 

інформаційного навантаження на студентів, 

підвищенням рівня складності розв’язуваних 

візуальних завдань, а також недотриманням 

фізіологічно-гігієнічних вимог до режиму 

навчання та відпочинку. 

Мета дослідження. Дослідити 

поширеність, особливості клінічного 

перебігу синдрому «сухого ока» у студентів 

IV курсу відділення «Сестринська справа» та  

«Cестринська  справа – бакалавр» 

Житомирського медичного інституту. 

Матеріали  та методи дослідження. 

Дослідження проводилсь шляхом анонімного 

анкетування та діагностичного обстеження 

студентів на базі Житомирського медичного 

інституту. Дані з анкет були піддані 

статистичній обробці. 

Для виявлення поширеності ССО було 

обстежено 48 студентів IV курсу відділення 

«Сестринська справа» та  «Cестринська  

справа – бакалавр» Житомирського 

медичного інституту. 

Експериментальна частина дослідженя 

проводилося за допомогою тесту Ширмера. 

Були використані паперові фільтри, 

довжиною 35 міліметрів і шириною 5 

міліметрів. Фільтри, зігнуті на відстані 5 

міліметрів від одного кінця, були поміщені в 

кон’юнктивальну порожнину правого та 

лівого ока між середньою третиною і 

зовнішньою третиною нижньої повіки, не 

торкаючись рогівки. Студентам пропонували 

моргати як звичайно. Через 5 хвилин фільтри 

виймались і проводилося оцінювання 

результатів. 

Нормальний результат – зволоження 

сльозою паперового фільтра більше 15 мм. 

Діапазон між 10-14 мм – межа норми, а 

результат менше 10 мм вказує на наявність 

синдрому «сухого  ока». 

Результати та їх обговорення. Тест 

Ширмера був проведений 48 студентам, і за 

результатами тесту Ширмера – 32 студентів 

(67%) здорові, а у 16 студентів (33%) був 
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виявлений синдром «сухого ока» різного 

ступеня тяжкості. 

 

 

 

 
Рис. 1. Поширеність синдрому ССО серед студентів IV курсу за тестом Ширмера 

 

З метою виявлення основних 

симптомів ССО у студентів було проведено 

анонімне анкетування. Опитано 48 студентів. 

Першим завданням анкетування було 

виявити чи стикалися колись студенти з 

таким поняттям, як синдром «сухого ока». На 

що 29 студентів (60%) відповіли «так» і 19 

студентів (40%) – «ні». 

 

 
Рис. 2. Чи чули студенти про синдром «сухого ока» 

 

На запитання «Чи відчуваєте Ви 

дискомфорт в очах протягом дня?» більшість 

студентів (17) відповіли «так», 12 студентів 

не відчувають дискомфорту в очах та 19 

опитуваних відчувають дискомфорт, але не 

завжди. 

 

  
Рис. 3. Чи відчувають респонденти дискомфорт протягом дня 
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У хворих на даний синдром 

спостерігається багато різноманітних 

симптомів, тому ми запитали студентів чи є в 

них скарги на: 

- сльозотечу; 

- відчуття стороннього тіла; 

- печіння; 

- почервоніння; 

- гіперчутливість до світла. 

Було виявлено, що найчастіше 

виникає сльозотеча (24%), печіння (21%) та 

відчуття стороннього тіла (17%). Рідше 

зустрічається почервоніння (14%) та 

гіперчутливість до світла (10%). А також, 

14% опитуваних не відчувають ніяких 

симптомів. 

 

 
Рис. 4. На що скаржаться опитувані 

 

На ранніх стадіях хвороби ці 

симптоми можуть зникати під час моргання. 

У 20 респондентів симптоми зникають (43%), 

у 15 зникають, але не завжди (33%) і у 11 не 

зникають взагалі (24%). 

 

 
Рис. 5. Відсутність симптомів після моргання 
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65% респондентів пов’язують свій 

стан з роботою за комп’ютером, 15% вважає, 

що це через освітлення, 11% – внаслідок 

носіння контактних лінз чи окулярів. І лише 

9% вважають, що дискомфорт в очах у них 

з’являється внаслідок читання. 

 

 
Рис. 6. З чим пов’язують виникнення симптомів ССО 

 

Внаслідок ССО може розвинутися 

порушення зору, а саме – зниження. Тому в 

анкетуванні ми запитали студентів про те, чи 

мають вони зниження зору. 46% відповіли, 

що мають зниження зору, а у 54% зір в нормі. 

 

 

  
Рис. 7. Чи мають опитуванні знижений зір 

 

Також було визначено рефракцію 

респондентів і виявлено, що із 48 студентів у 

26 нормальний зір (52%), у 18 короткозорість 

(36%), у 3 далекозорість (6%) та у 3 

астегматизм (6%). 
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Рис. 8. Рефракція опитуваних 

 

Виявивши в себе такі симптоми 

(сльозотеча, печіння, почервоніння, відчуття 

стороннього тіла та ін.), необхідно відразу 

звернутися до офтальмолога. Тому що в 

подальшому нелікування цих симптомів 

призведе до проблем із зором. 

З даними симптомами лише 40% 

респондентів звернулися за допомогою до 

лікаря, а 4% займалися самолікуванням. 56% 

опитаних взагалі не зверталися зі своїми 

скаргами до лікаря. 

 

 

 
Рис. 9. Звернення за медичною допомогою 

 

В розвитку ССО велике значення має 

широке впровадження комп’ютерів, 

планшетів, телефонів та інших гаджетів. При 

роботі за комп’ютером людина моргає в 3-4 

рази рідше, ніж зазвичай. Це призводить до 

висихання рогівки, швидкого стомлювання 

очей, почервоніння, а в подальшому до 

розвитку ССО. 

Шляхом анкетування було вияснено, 

що 42% студентів проводить за комп’ютером 

чи телефоном від 3 до 6 годин в день, 31% – 

до 3 годин і 27% – більше 6 годин.
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Рис. 10. Скільки часу в день респонденти приділяють комп`ютеру, телефону та іншим 

гаджетам 

 

Наслідки нелікування ССО можуть 

бути різними. Від погіршення зору до 

блефариту, пошкодження рогівки (кератит, 

ерозії, виразки) і навіть до втрати зору. На 

жаль, не всі знають про такі наслідки. Серед 

опитуваних лише 56% знають про 

ускладнення, і 44% не знають. 

 

 

 

 

 
Рис. 11. Знання про наслідки ССО 

 

Спадкова схильність до синдрому 

«сухого ока» не доведена, тому лише у 10%  

опитуваних в родині є хворі на ССО. 

 

 
Рис. 12. Випадки ССО в родині респондентів 
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Відмічається також залежність ССО 

від ендокринних захворювань, наприклад, 

ревматизм, цукровий діабет, захворювання 

щитоподібної залози. У 12% опитаних 

студентів є родичі з ендокринними 

порушеннями, які хворі на ССО. 

 

 
Рис. 13. Залежність ССО від ендокринних захворювань 

 

Висновки. У результаті проведеного 

дослідження було встановлено, що синдром 

«сухого ока» є досить поширеним 

захворюванням серед медичних сестер ІV 

курсів Житомирського медичного інституту. 

Серед опитуваних було виявлено 33% 

хворих. 

Виявлено велику кількість скарг, які 

виникають у студентів протягом дня і не 

завжди зникають після моргання. 

Дискомфорт в очах відчувають 75% 

опитуваних. 

Більшість медичних сестер пов’язують 

виникнення ССО з тривалою, понад 6 годин, 

роботою за комп’ютером, телефоном, 

планшетом, переглядом телевізора тощо. 

З проблемами ССО до лікаря 

зверталася невелика кількість студентів, 

всього 40% з усіх хворих. Часто люди 

нехтують своїми симптомами і думають, що 

вони зникнуть самостійно. Займаючись 

самолікуванням вони лише погіршують свій 

зір. 

Велика частина студентів не 

володіють інформацією про синдром 

«сухого» ока, і багатьом не відомо про 

останню стадію – сліпоту. Через це не 

приділяється велика увага появі перших 

симптомів захворювання. 

Серед симптомів провідними є 

сльозотеча (24%), печіння (21%) та відчуття 

стороннього тіла в оці (17%). 

Синдром «сухого» ока» є досить 

поширеним, внаслідок довготривалої праці за 

комп’ютером студентів, використанням 

соціальних мереж, великим обсягом 

навчання, порушенням сну та режиму 

відпочинку. Тому всі студенти знаходяться в 

групі ризику на розвиток у них синдрому 

«сухого ока». 
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КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ СИНДРОМУ «СУХОГО ОКА»  

У СТУДЕНТІВ ЖИТОМИРСЬКОГО МЕДИЧНОГО ІНСТИТУТУ 

 

Кокоріна С. А. 

КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради 

 

Резюме. Актуальність проблеми зумовлена різким збільшенням хворих на синдром 

"сухого ока". Захворювання відзначають у 9–18% населення розвинених країн світу, а частота 

його виявлення має тенденцію до підвищення. За останні 30 років вона зросла в 4,5 раза. ССО 

реєструють практично у кожного другого хворого при первинному зверненні до офтальмолога. 

Також за останні роки зросла кількість пацієнтів серед молоді та студентів у зв’язку з 

широким упровадженням комп’ютерних технологій, збільшенням обсягу інформаційного 
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навантаження на студентів, підвищенням рівня складності розв’язуваних візуальних завдань, а 

також недотриманням фізіологічно-гігієнічних вимог до режиму навчання та відпочинку. 

Мета роботи – дослідити поширеність, особливості клінічного перебігу синдрому 

«сухого ока» у студентів IV курсу відділення «Сестринська справа» та  «Cестринська  справа – 

бакалавр» Житомирського медичного інституту. 

Для досягнення мети використано анонімне анкетування та діагностичне обстеження 

48 студентів.  Дані з анкет були піддані статистичній обробці. 

Результати. Тест Ширмера був проведений 48 студентам, і за результатами 

тестування 32 студента (67%) здорові, а у 16 студентів (33%) був виявлений синдром «сухого 

ока» різного ступеня тяжкості. 

Дискомфорт в очах відчувають 75% опитуваних.і пов`язують виникнення ССО з 

тривалою, понад 6 годин, роботою за комп`ютером, телефоном, планшетом, переглядом 

телевізора тощо. 

До лікаря зверталася невелика кількість студентів. Займаючись самолікуванням вони 

лише погіршили свій зір. 

Велика частина студентів не володіють інформацією про синдром «сухого» ока, і 

багатьом невідомо про останню стадію – сліпоту. Через це не приділяється велика увага появі 

перших симптомів захворювання. 

Висновки. Серед медичних сестер Житомирського медичного інституту синдром 

«сухого ока» є досить поширеним внаслідок довготривалої праці за комп’ютером, 

використанням соціальних мереж, великим обсягом навчання, порушенням сну та режиму 

відпочинку. Тому всі студенти знаходяться в групі ризику на розвиток у них даного синдрому. 

Медична сестра повинна знати не тільки клінніку, діагностику ССО та надавати рекомендації 

з приводу профілактики синдрому «сухого» ока. 

Ключові слова: синдром «сухого ока», діагностика, медична сестра. 

 

КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ СИНДРОМА «СУХОГО ГЛАЗА» У СТУДЕНТОВ 

ЖИТОМИРСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА 

 

Кокорина С. А. 

КВУЗ «Житомирский медицинский  институт» Житомирского областного совета 

 

Резюме. Актуальность проблемы обусловлена резким увеличением больных синдромом 

"сухого глаза". Заболевания отмечают в 9-18% населения развитых стран мира, а частота его 

обнаружения имеет тенденцию к повышению. За последние 30 лет она выросла в 4,5 раза. ССГ 

регистрируют практически у каждого второго больного при первичном обращении к 

офтальмологу. 

Также, за последние годы возросло количество пациентов среди молодежи и студентов 

в связи с широким внедрением компьютерных технологий, увеличением объема 

информационной нагрузки на студентов, повышением уровня сложности решаемых визуальных 

задач, а также несоблюдением физиологически-гигиенических требований к режиму обучения и 

отдыха. 

Цель работы – исследовать распространенность, особенности клинического течения 

синдрома «сухого глаза» у студентов IV курса отделения «Сестринское дело» и «Cестринська 

дело - бакалавр» Житомирского медицинского института. 

Для достижения цели использовано анонимное анкетирование и диагностическое 

обследование 48 студентов. Данные из анкет были подвергнуты статистической обработке. 

Результаты. Тест Ширмера был проведен 48 студентам, и по результатам 

тестирования 32 студента (67%) здоровы, а у 16 студентов (33%) был обнаружен синдром 

«сухого глаза» разной степени тяжести. 
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Дискомфорт в глазах испытывают 75% студентов связывают возникновение ССГ с 

длительной, более 6:00, работой за компьютером, телефоном, планшетом, просмотром 

телевизора и тому подобное. 

К врачу обращалась небольшое количество студентов. Занимаясь самолечением они 

только ухудшили свое зрение. 

Большая часть студентов не владеют информацией о синдроме «сухого глаза», и 

многим неизвестно о последней стадии - слепоту. Из-за этого не уделяется большое внимание 

появлении первых симптомов заболевания. 

Выводы. Среди медицинских сестер Житомирского медицинского института синдром 

«сухого глаза» является довольно распространенным в результате длительной работы за 

компьютером, использованием социальных сетей, большим объемом обучения, нарушением сна 

и режима отдыха. Поэтому все студенты находятся в группе риска на развитие в них данного 

синдрома. Медицинская сестра должна знать не только клиннику, диагностику ССГ и давать 

рекомендации по поводу профилактики синдрома «сухого» глаза. 

Ключевые слова: синдром «сухого глаза», диагностика, медицинская сестра. 
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УДК: 614.1:616-06 

 

КЛІНІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ БОРОТЬБИ З 

ПОЛІМОРБІДНІСТЮ ПРИ ВНУТРІШНІХ ЗАХВОРЮВАННЯХ 

 

Свиридюк В. З. 

КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради 

 

CLINICAL AND ORGANIZATIONAL-METHODOLOGICAL ASPECTS OF 

COMBATING COMORBIDITY IN INTERNAL DISEASES 

 

Sviridyuk V. Z. 

MHEI “Zhytomyr Medical Institute” Zhytomyr Regional Council 

 

Abstract. Polymorbidity is the presence of several chronic diseases in one patient. It is a 

characteristic feature of modern medicine. 

The purpose of the study is to test a new indicator for the statistical analysis of morbidity in 

polymorphic patients. It is a coefficient of combination  

Mathematical modeling and computer programming techniques have been used to achieve this 

goal. 

Results. Since the incidence is probabilistic, the combination coefficient shows how different the 

incidence of the underlying pathology differs from that of the probabilistic theory. It shows how many 

times the real incidence of combined diseases A and B is more or less than the estimated probability of 

a combination of these diseases, if they were independent of each other and their combination would be 

accidental. 

Conclusions. The coefficient of combination is an informative indicator of the study of patients 

polymorbidity in diseases of the internal organs. The coefficient of combination, when properly 

interpreted, can be useful for analyzing the incidence of a combination of the disease and for 

predicting the incidence rates of the combined pathology in internal medicine. 

Key words: polymorbidity, statistical analysis, coefficient of combination. 

  

Вступ. Поліморбідність (наявність 

одночасно кількох хронічних захворювань в 

одного пацієнта) є характерною особливістю 

сучасної медицини. У віці 40-60 років 

спостерігається 4-5 хронічних захворювань в 

одного пацієнта [1, 2].  

Тому знання патогенетичних 

особливостей поєднання хвороб (синтропії, 

дистропії та інтерференції) набуває 

виняткового значення для їх діагностики і 

лікування у поліморбідних пацієнтів [3, 4, 5].  

Синтропія характеризується наявністю 

двох або більше патогенетично пов’язаних 

захворювань, які сприяють виникненню та 

прогресуванню одне одного. Наприклад, 

цукровий діабет і ішемічна хвороба серця, 

жовчно-кам'яна хвороба і панкреатит, 

ішемічна хвороба серця і артеріальна 

гіпертензія [2, 6].  

Дистропія – закономірно рідкісне або 

неможливе поєднання деяких хвороб в 

одному організмі, коли наявність однієї 

хвороби гальмує виникнення іншої. 

Наприклад, артеріальна гіпертензія і вегето-

судинна дистонія за гіпотонічним типом, 

гіпертиреоз і гіпотиреоз, ожиріння і 

гіпотрофія тощо [2, 6].  

Інтерференція – вплив одного 

захворювання на перебіг іншого, як 

незалежних процесів, що розвиваються 

паралельно [2, 6].  

Донедавна ці поняття 

використовувалися для якісної 

характеристики поєднаних захворювань, 

оскільки кількісної міри розмежування 

синтропії, дистропії та інтерференції не 

існувало. З появою великих масивів даних на 

електронних носіях (реєстрів), відкриваються 

нові перспективи дослідження взаємозв’язків 

між хворобами [2]. 

Необхідно відмітити, що за останні 

роки різко зріс інтерес науковців до вивчення 
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епідеміології, патогенезу, клінічної картини і 

лікування поєднаних захворювань, про що 

свідчить велика кількість публікацій з 

ключовими словами поліморбідність та 

коморбідність, які є синонімами. 

Метою дослідження стала розробка 

та апробація нового показника для  

статистичного аналізу захворюваності у 

поліморбідних пацієнтів – коефіцієнта 

поєднання. 

Матеріали і методи дослідження. 

Для досягнення мети використано методи 

математичного моделювання та 

комп’ютерного програмування. 

Джерелом інформації слугувала 

комп’ютерна база даних Житомирського 

обласного інформаційно-аналітичного центру 

медичної статистики стосовно обліку.  

462131 уточнених діагнозів у 142700 

Житомирської області. 

Результати та їх обговорення.  Для 

аналізу взаємозв'язків (синтропії, дистропії та 

інтерференції) між нозологічними одиницями 

в поліморбідних пацієнтів нами 

запропоновано обчислювати новий показник 

– коефіцієнт поєднання хвороб. Оскільки 

захворюваність має ймовірнісний характер, 

коефіцієнт поєднання показує наскільки 

реальна захворюваність на поєднану 

патологію відрізняється від належної за 

теорією ймовірності. Він показує у скільки 

разів реальна захворюваність поєднаними 

захворюваннями А і Б, більша або менша від 

розрахункової ймовірності поєднання цих 

захворювань, якби вони не залежали один від 

одного, а їхнє поєднання було б випадковим.  

Коефіцієнт поєднання (Кп) 

вираховували за формулою . 

 Кп = П×Н/А×Б   (формула 1) 

де Кп – коефіцієнт поєднання, од.; П – 

кількість випадків поєднання  захворювань А 

і Б; Н – кількість населення; А – кількість 

випадків  захворювання А у загальній 

популяції; Б  – кількість випадків  

захворювання Б у загальній популяції. При 

цьому кількість захворювань 

(захворюваність) може враховуватись для 

будь-яких проміжків часу, однак, бажано не 

менше одного року. 

Наприклад, у районі з населенням 

100 тис. протягом року зареєстровано 2 тис. 

випадків хронічного панкреатиту (А=2000 

випадків, частота або ймовірність в долях від 

одиниці Ра = 0,02, за одиницю приймаємо 

населення району 2000/100000=0,02) і 3 тис. 

випадків ожиріння (Б=3000 випадків, частота 

(ймовірність) в долях від одиниці Рб = 0,03).  

За теорією ймовірності при випадковому 

поєднанні захворювань А і Б їх ймовірності 

перемножуються. 

Раб = Ра × Рб = 0,02 × 0,03 = 0,0006.  

У нашому випадку ймовірність 0,0006 

складає 60 хворих (0,0006×100000=60), у 

яких хронічний панкреатит (ХП) поєднувався 

з ожирінням (О). Тоді коефіцієнт поєднання 

становитиме:   

Кп = П×Н/А×Б = 60 × 100000 / 2000 × 

3000 = 1,0 

В категоріях теорії ймовірносі 

коефіцієнт поєднання становитиме:   

Кп = Раб ×1,0/Ра × Рб  = 0,0006 × 1,0 

/0,02 ×0,03 = 1,0 

Якщо супутня хвороба спостерігається 

при основній з тією ж частотою, що й серед 

населення, то тоді коефіцієнт поєднання 

дорівнює 1,0. Коефіцієнт поєднання >1,0, 

коли супутня хвороба зустрічається при 

іншій хворобі, яка вважається основною, з 

більшою частотою, ніж в загальній популяції. 

Коефіцієнт поєднання <1,0, коли супутня 

хвороба зустрічається при іншій хворобі, яка 

вважається основною, з меншою частотою, 

ніж в загальній популяції. Величина 

коефіцієнта поєднання менша за 0,9 свідчить, 

що при 95-ти відсотковій ймовірності 

правильного діагнозу двох супутніх хвороб, 

вони поєднуються не за типом інтерференції, 

а за типом дистропії.  Коефіцієнт поєднання 

при інтерференції хвороб лежить в межах 

≥0,9 і ≤1,1. Відповідно, при поєднанні 

патогенетично взаємопов’язаних хвороб, 

тобто при синтропії,  коефіцієнт поєднання 

>1,1. . 

Коефіцієнт поєднання має ще один 

важливий аспект, який випливає із 

ймовірніснісної природи захворюваності і 

дозволяє обчислювати його за допомогою 

чотирьохпільної abcd-таблиці. 

У символах чотирьохпільної abcd-

таблиці формула для обчислення коефіцієнта 

поєднання хвороб набуває наступного 

вигляду, формула 2. 
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 Кп = a×d/b×c   (формула 2) 

де a – кількість населення в районі; b - 

кількість випадків хвороби А (у нашому 

випадку, кількість хронічного панкреатиту);  

c - кількість випадків хвороби В (у нашому 

випадку, кількість ожиріння);   d - кількість 

випадків поєднання хвороб А і В (у нашому 

випадку, кількість ХП+О). 

Кп = a×d/d×c = 100000×60/2000×3000 

= 1,0 

 

 

Таблиця 1 

Чотирьохпільна abcd-таблиця для обчислення коефіцієнта поєднання хвороб 

 

а 

Кількість населення у районі 

100 тис. 

b 

Кількість випадків хвороби А 

(2000 випадків хронічного 

панкреатиту) 

c 

Кількість випадків хвороби В 

(3000 випадків ожиріння) 

d 

Кількість випадків  поєднання хвороб 

А і В 

(60 випадків ХП+О) 

 

Насправді, коефіцієнт поєднання 

хронічного панкреатиту з ожирінням не 

дорівнює одиниці, а становить  4,21, оскільки 

ці захворювання патогенетично 

взаємопов'язані і впливають одне на інше за 

типом синтропії. Це, між іншим, означає, що 

ймовірність пацієнта з ожирінням захворіти 

ще й на хронічний панкреатит у 4,21 раза 

вища, ніж в особи з нормальною масою тіла. 

У той же час, потрібно мати на увазі, що 

серед хворих на хронічний панкреатит осіб з 

ожирінням буде у 4,21 раза більше, ніж осіб з 

нормальною масою тіла. 

На сучасному етапі йде накопичення 

емпіричних даних щодо частоти поєднання 

(величин коефіцієнта поєднання) для 

окремих нозологічних одиниць. Для цього 

потрібно реєструвати не лише поодинокі 

діагнози (основне захворювання), а всі наявні 

у пацієнта діагнози (основне захворювання  і 

всі супутні). 

У таблиці 2 представлено розподіл за 

величиною коефіцієнта поєднання перших 

22-х супутніх панкреатиту хвороб зі всіх 

зареєстрованих захворювань. 

На 6203 випадків  хронічного 

панкреатиту було зареєстровано  29275 

випадків різних супутніх хвороб, що склало в 

середньому 4,72±0,11 випадків супутніх 

захворювань на один випадок панкреатиту. 

Коефіцієнт поєднання виявився 

найвищим при поєднанні хронічного 

панкреатиту і постхолецистектомічного 

синдрому (ПХЕС). Високим є коефіцієнт 

поєднання хронічного панкреатиту з жовчно-

кам'яною хворобою (ЖКХ), хронічним 

гепатитом, синдромом оперованого шлунку, 

рефлюкс-езофагітом, хронічним 

холециститом, холангітом, цирозом печінки, 

хронічним гастритом, пептичною виразкою 

шлунку (ПВШ), пептичною виразкою 

дванадцятипалої кишки (ПВДК), цукровим 

діабетом та ожирінням. 

Для більшості найбільш 

розповсюджених захворювань, таких як: 

ішемічна хвороба серця, артеріальна 

гіпертензія,  гострі та хронічні захворювання 

дихальної системи, остеоартроз, 

остеохондроз і т.п., він знаходився в межах 

від 0,94 до 1,87. Для хронічного панкреатиту 

і раку підшлункової залози коефіцієнт 

поєднання становить 1,33±0,03. Середня 

величина коефіцієнта поєднання хронічного 

панкреатиту з іншими хворобами становить 

1,46±0,03. Це свідчить про те, що хронічний 

панкреатит належить до хвороб, які сприяють 

виникненню інших захворювань у пацієнта. 

Оскільки, якби він не впливав на виникнення 

інших захворювань, ні стосовно сприяння 

(синтропії), ні стосовно гальмування 

(дистропія), то його величина мала б бути 

близькою до одиниці. 

Наш досвід використання коефіцієнта 

поєднання при аналізі захворюваності в 
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поліморбідних пацієнтів показав його 

безперечну корисність як для безпосередньої 

лікувально-профілактичної роботи, так і для 

прогнозування рівнів захворюваності 

поєднаною патологією у поліморбідних 

пацієнтів. 

 

Таблиця 2  

Коефіцієнти поєднання хронічного панкреатиту з іншими хворобами 

 

 

Назва супутнього захворювання 

Кількість 

випадків 

супутніх 

хвороб 

при ХП 

К-ть вип. 

супутніх 

хвороб в 

загальній 

популяції 

Коефі- 

цієнт 

поєднання 

ПХЕС 102 147 16,0±0,15 

ЖКХ 472 1049 10,3±0,34 

Синдром оперованого шлунку 14 38 8,47±0,06 

Хронічний холецистит 3482 9924 8,10±0,63 

Рефлюкс-езофагіт 71 211 7,74±0,13 

Хронічний гепатит 538 2252 5,49±0,36 

Хронічний гастрит і дуоденіт 4949 23325 4,88±0,51 

Неінфекційний гастроентерит, коліт 93 440 4,86±0,15 

ПВШ 206 1058 4,48±0,22 

Холангіт 114 613 4,28±0,18 

ПВДК 720 3878 4,27±0,41 

Ожиріння 542 2961 4,21±0,36 

Цукровий діабет 520 2938 4,07±0,35 

Цироз печінки 41 290 3,25±0,11 

Артеріальна гіпертензія 3099 28265 2,52±0,63 

ІХС 4001 49220 1,87±0,61 

Хвороби дихальної системи 4664 68418 1,57±0,55 

Рак підшлункової залози 3 52 1,33±0,03 

Артропатії, остеохондроз хребта та 

інші остеохондропатії 

1762 37885 1,07±0,57 

Нетоксичний дифузний і вузловий зоб 880 19854 1,02±0,44 

Хвороби сечостатевої системи 367 8991 0,94±0,30 

Дискінезія жовчового міхура 239 6677 0,82±0,25 

Інші супутні хронічному панкреатиту 

захворювання 

2383 62816 0,87±0,62 

Разом 29275 462131 1,46±0,03 

 

Висновки: 

1. Коефіцієнт поєднання є 

інформативними показником вивчення 

поліморбідності пацієнтів при  

захворюваннях внутрішніх органів.  

2. Коефіцієнт поєднання >1,1, коли 

між хворобами є синтропія,  тобто одна 

хвороба сприяє виникненню іншої. Він <0,9, 

коли хвороби дистропічні – не  сприяють, а 

заважають одна виникненню іншої. Коли 

коефіцієнт поєднання близький до одиниці і 

лежить в межах ≥0,9 і ≤1,1, хвороби не 

пов'язані між собою і впливають одна на 

перебіг іншої шляхом інтерференції. 

3. Коефіцієнт поєднання при 

правильній його інтерпретації може бути 

корисним для аналізу захворюваності на 

поєднання захворювання і для прогнозування 

рівнів захворюваності поєднаною патологією 

у внутрішній медицині. 

Перспективи подальших досліджень 

у даному напрямку полягають у 

використанні коефіцієнта поєднання для 

аналізу поліморбідності пацієнтів при будь-
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яких інших внутрішніх захворюваннях з 

мультиорганним ураженням.  
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КЛІНІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ БОРОТЬБИ З 

ПОЛІМОРБІДНІСТЮ ПРИ ВНУТРІШНІХ ЗАХВОРЮВАННЯХ 

 

Свиридюк В .З. 

КВНЗ «Житомирський медичний  інститут» Житомирської обласної ради 

 

Резюме. Поліморбідність (наявність одночасно кількох хронічних захворювань в одного 

пацієнта) є характерною особливістю сучасної медицини. 

Мета дослідження – апробація нового показника для  статистичного аналізу 

захворюваності у поліморбідних пацієнтів – коефіцієнта поєднання. 

Для досягнення мети використано методи математичного моделювання та 

комп’ютерного програмування. 
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Результати. Оскільки захворюваність має ймовірнісний характер, коефіцієнт поєднання 

показує, наскільки реальна захворюваність на поєднану патологію відрізняється від належної 

за теорією ймовірності. Він показує у скільки разів реальна захворюваність поєднаними 

захворюваннями А і Б більша або менша від розрахункової ймовірності поєднання цих 

захворювань, якби вони не залежали одне від одного, а їх поєднання було б випадковим.  

Висновки. Коефіцієнт поєднання є інформативними показником вивчення 

поліморбідності пацієнтів при захворюваннях внутрішніх органів. Коефіцієнт поєднання при 

правильній його інтерпретації може бути корисним для аналізу захворюваності на поєднання 

захворювання і для прогнозування рівнів захворюваності поєднаною патологією у внутрішній 

медицині.  

Ключові слова: поліморбідність, статистичний аналіз, коефіцієнт поєднання. 

 

КЛИНИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

БОРЬБЫ С ПОЛИМОРБИДНИСТЬЮ ПРИ ВНУТРЕННИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

 

Свиридюк В. З. 

КВУЗ «Житомирский медицинский  инстит» Житомирского областного совета 

 

Резюме. Полиморбиднисть (наличие одновременно нескольких хронических заболеваний у 

одного пациента) является характерной особенностью современной медицины. 

Цель исследования апробация нового показателя для статистического анализа 

заболеваемости в полиморбидных пациентов – коэффициента сочетания. 

Для достижения цели использованы методы математического моделирования и 

компьютерного программирования. 

Результаты. Поскольку заболеваемость имеет вероятностный характер, коэффициент 

сочетание показывает, насколько реальная заболеваемость совмещенную патологию 

отличается от положенной по теории вероятности. Он показывает, во сколько раз реальная 

заболеваемость сочетанными заболеваниями А и Б большая или меньше расчетной 

вероятности сочетание этих заболеваний, если бы они не зависели друг от друга, а их 

сочетание было бы случайным. 

Выводы. Коэффициент сочетание являются информативными показателем изучения 

полиморбидности пациентов при заболеваниях внутренних органов. Коэффициент сочетание 

при правильной его интерпретации может быть полезным для анализа заболеваемости 

сочетание заболевания и для прогнозирования уровней заболеваемости сочетанной патологией 

во внутренней медицине. 

Ключевые слова: полиморбиднисть, статистический анализ, коэффициент сочетания. 

 

 

141



 

 
МАГІСТР МЕДСЕСТРИНСТВА № 2 (22) 2019 

 

ПРАВИЛА 
подання матеріалу для опублікування для авторів журналу  

«Магістр медсестринства»: 

Редакція просить авторів при оформленні статей 

керуватися такими правилами: 

Мова рукопису – українська. 

Структура матеріалу: 

Актуальність проблеми - стан дослідження проблеми за 
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кількість ілюстрацій (креслень, фотокопій, графіків, малюнків 
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тексту пробілами, табуляцією та ін., ставити переноси вручну або 
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