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НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В МЕДСЕСТРИНСТВІ
УДК 621.039.586:504.054
ЧОРНОБИЛЬ – ТЕХНОГЕННА КАТАСТРОФА, ЩО СТАЛА ПОПЕРЕДЖЕННЯМ
ДЛЯ НАЩАДКІВ
(ДО 31 РІЧНИЦІ З ДНЯ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АВАРІЇ)
Кальчу С.Л.
КВНЗ «Бердичівський медичний коледж» Житомирської обласної ради

CHERNOBYL IS A TECHNICAL DISASTER,
WHICH HAS BECOME A WARNING FOR FUTURE GENERATIONS
(31 ANNIVERSARY OF THE CHERNOBYL ACCIDENT)
Kal’chu S.L.
Municipal Higher Educational Institution
"Berdychiv Medical College" Zhytomyr Regional Council
Abstract. The article mentioned the causes and extent of the Chernobyl disaster, nuclear
accident exposed the impact on human health and the environment, it’s been analyzed the nearby
and distant disaster effects on environmental and health perspectives, attention has been modified
to personal moral professionals’ qualities who perform their civil and human duty at that time,
which encourage better education and training of the young medical generation. We can also pay
attention to the possible using of safer energy sources for the needs of mankind.
Keywords: Chernobyl disaster, radioactive isotopes, health, evacuation, liquidators, medical
professionals, sources of energy.
…Шумлять жита, як і раніше,
Пливуть у небі літаки…
За вас історія допише
Суворі подвигу рядки
В.Задворний
27 квітня 1986 року в місті Прип’яті
та містечку Чорнобилі Київської області
прозвучало оголошення евакуації в зв’язку
з техногенно-екологічною катастрофою,
що сталася там в ніч з 25 на 26 квітня того
ж року на Чорнобильській АЕС. Сумарна
радіація ізотопів, викинутих в повітря в ту
ніч була більша в 30 раз, ніж при вибуху
атомної бомби в Хіросімі. [1-3]
Ця трагедія назавжди залишиться в
пам’яті людей як застереження того, що
науково-технічний
прогрес
може
приносити гіркі плоди. І хоч ми звикли до

наявності Чорнобильської зони, до
небезпеки, що притаїлася під саркофагом,
але всі ці роки наші серця і душі не
полишає відчуття гіркоти при згадці про
Чорнобиль.[4-6]
Чорнобиль – це зламані долі,
хвороби і надовго підвищений рівень
радіації. Чорнобиль забрав 60 тисяч
чоловік, в тому числі й дітей.
Біля 2 млн. мають хвороби, що
пов’язані з наслідками радіації.
І сьогодні світ задається питанням:
«Чи варто нам використовувати атомну
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енергетику надалі і як підвищити свою
готовність в разі виникнення боротьби з її
непередбачуваними
наслідками?
Як
віднайти
альтернативу
використання
атомної енергії?»
А на прикладі дій надзвичайників,
військових,
міліціонерів,
медичних
працівників, та всіх, хто долучився до
ліквідації Чорнобильської аварії, бачимо,
що саме такі якості необхідно і сьогодні
нам розвивати у студентів медичних
навчальних закладів. Також розуміємо, до
яких трагічних наслідків може призвести
людська недбалість, неуважність та
непередбачуваність, що стає ще більш
цінним при вихованні у студентів-медиків
відчуття професійного та громадянського
обов’язку, бажання та вміння якісно
навчатись
та
працювати,
щоб
в
подальшому
бути
компетентісним
фахівцем.
Метою дослідження є вивчення та
аналіз
масштабів
Чорнобильської
катастрофи, її руйнівних наслідків на
здоров’я населення та екології в цілому,
організації медичної допомоги, а також
можливостей використання людством
більш безпечних джерел енергії.
Матеріали та методи дослідження
Для досягнення поставленої мети
використано методи системного підходу,
логічного узагальнення, контент-аналіз та
описово-історичний метод дослідження
друкованих джерел інформації.
Результати дослідження та їх
обговорення.
Хронометр
ядерних
трагедій
невблаганно стрімкий – уже в наступному
столітті наша земля може обернутись на
безлюдну пустелю. Ось уже тридцять
перший рік радіаційний пил покриває білі
хати, поля, ліси і ріки, а чорнобильські
сади зацвітають цвітом скорботи та суму.
Вулиці Прип’яті безлюдні, а школи й
будинки покинуті. Заборонена зона
обнесена колючим дротом. .[1-6]
Коли у 1970 році було вирішено біля
Чорнобиля
будувати
атомну
електростанцію, український академік
8

Борис Патон відмовився поставити свій
підпис під проектом того будівництва. Це
було ніби як знак. Для будівництва АЕС
також збудували неподалік Чорнобиля
молоде
красиве
місто
енергетиків
Прип’ять, де мешкало 50 тисяч жителів. І
хоч окремі академіки і стверджували, що
ядерне паливо на електростанції не може
бути підірвано ніякими силами – ні
земними, ні небесними, трагедія все ж таки
сталася.
Той 1986 рік був завершальним в
одинадцятій п’ятирічці і він був для
Чорнобильської АЕС незвичним, так як
там діяли на повну потужність відразу всі
енергоблоки. Подібного ще не було за всю
історію експлуатації атомного велетня.
При проведенні на ЧАЕС в ніч з 25
на 26 квітня запланованого випробування
четвертого
ядерного
реактору
на
потужність, о 1 год. 23 хв. 40 сек. відбувся
його
вибух.
Тисячотонна
покрівля
реактора злетіла вгору. Смертоносна хмара
радіації здійнялася в повітря.
Щоб загасити пожежу та не
припустити вибухів інших трьох реакторів,
першими на невидиму смерть пішли
пожежники разом із персоналом АЕС.
Ціною життя 28 пожежних було врятовано
інші енергоблоки, Україну та багато інших
країн від ще страшніших наслідків ядерної
катастрофи. Всі вони загинули від гострої
променевої хвороби. Усі вони були молоді,
красиві, мужні, кохані. Врятований світ –
найкращий пам’ятник тим, хто тоді
загинув. Звання Героя Радянського Союзу
посмертно присвоєно лейтенантам В.П.
Правику та В.М. Кібеноку. Остаточно
горіння графіту реактора вдалось загасити
лише
10
травня.
Вітер
підхопив
величезний радіоактивний стовп диму і
кіптяви від реактора і поніс його
територією України та сусідніх держав,
сіючи за собою смертоносні ізотопи йоду,
цезію, стронцію та плутонію.
Високу шляхетність людського духу
під час Чорнобильської аварії довели
також ті, хто після пожежників заступив на
вахту
в
боротьбі
з
невидимою

МАГІСТР МЕДСЕСТРИНСТВА № 1 (17) 2017

диявольською силою, а радіація в той час
біля електростанції була такою високою,
що дозиметри просто вимикалися. Багато з
цих людей теж відразу чи через певний час
загинули. Пізніше лік їх пішов на десятки
тисяч. Їх назвуть ліквідаторами.
Загалом по Україні 800 тисяч
ліквідаторів складають групу особливого
ризику: 14 тисяч з них важкохворі, 9 тисяч
вже померли. Наша пам’ять зберігатиме
усіх їх – дозиметристів,
медиків,
військових, телеоператорів та інших. Їх
робота
межувала
зі
смертельною
небезпекою. Усього ж на атомній станції в

перші роки після аварії працювало понад
чверть мільйона ліквідаторів. Для багатьох
Чорнобиль став однією із сторінок їх
біографії. У відділенні професійної
патології, що функціонувало в той час на
базі Житомирської обласної лікарні,
змогли покращити свій стан здоров’я не
одна тисяча постраждалих. Працюючи там
медсестрою у 1986-1987 роках, я також
приймала участь у наданні медичної
допомоги жителям Чорнобильської зони,
працівникам ЧАЕС та їхнім сім’ям і
ліквідаторам.
Таблиця 1

Чисельність постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи,
станом на 01.01.2017 року
Найменування показників

Чисельність

Всього постраждалих осіб:

1 961 904

Учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС:

210 247

Із них за категоріями:
Категорія 1 (інваліди):

59 378

І гр. інвалідності

2 030

ІІ гр. інвалідності

34 277

ІІІ гр. інвалідності

23 071

Категорія 2 із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

118 731

Категорія 3 із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

32 138

Потерпілі від Чорнобильської катастрофи:

1 751 657
Із них за категоріями:

Категорія 1 (інваліди):

49 152

І гр. інвалідності

2 700

ІІ гр. інвалідності

25 892

ІІІ гр. інвалідності

20 562

Категорія 2 із числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи

55 477

Категорія 3 із числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи

405 019

Категорія 4 із числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи

821 458

Серія «Г» (особи, які працювали за межами зони відчуження на роботах із особливо шкідливими
умовами праці)

1 774

Потерпілі діти

418 777

Дружина/чоловік, опікун дитини померлого громадянина, смерть якого пов’язана з
Чорнобильською катастрофою

35 672
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Таблиця 2.
Середні обласні дози опромінення щитоподібної залози (мГр) внаслідок Чорнобильської
аварії для представників різних вікових груп жителів АР Крим та областей України
Область

Середня доза опромінення щитоподібної залози (мГр)
по вікових групах (роки)
7—14
15—18
>18
12
8.8
8.4

<7
34

Вінницька

37

13

9.8

9.2

12

Волинська

87

33

25

21

31

Дніпропетровська

13

4.4

3.4

3.4

4.5

Донецька

24

8.0

6.0

6.1

8.1

Житомирська

231

87

67

60

81

Закарпатська

7.6

2.8

2.1

1.8

2.7

Запорізька

26

8.8

6.2

6.5

8.8

Івано-Франківська

19

7.1

5.3

4.6

6.7

Київська

202

75

58

53

71

Кіровоградська

89

31

23

23

30

Луганська

12

4.0

3.1

3.1

4.1

Львівська

14

4.9

3.8

3.5

4.8

Миколаївська

20

7.1

5.4

5.0

7.0

Одеська

15

5.2

3.8

3.7

5.1

Полтавська

54

19

15

13

18

Рівненська

177

64

49

42

62

Сумська

71

25

19

19

24

Тернопільська

18

6.4

4.8

4.5

6.2

Харківська

26

8.7

6.5

6.6

8.6

Херсонська

30

11

7.8

7.3

10

Хмельницька

39

15

11

10

14

Черкаська

142

52

39

37

49

Чернівецька

40

14

10

9.3

13

Чернігівська

151

55

43

37

50

м. Київ

94

30

23

24

32

м. Севастополь

56

18

14

14

19

По Україні

55

20

15

14

19

У 2016 році у Житомирській
обласній
клінічній
лікарні
ім.
О.Ф.Гербачевського
відкрито
терапевтичне відділення для лікування
постраждалих від аварії на ЧАЕС. А після

10

Разом
12

АР Крим

аварії
медична
допомога
оперативним групам в Чорнобильській
зоні
здійснювалась
шляхом
виїзду
медичних бригад туди кожні 4 – 5 днів.
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Таблиця 3
Співвідношення частоти реєстрації окремих хвороб серед потерпілого дитячого
населення за 2010 – 2016 роки.
Найменування класів хвороб
Деякі інфекційні та паразитарні хвороби
Новоутворення
- злоякісних новоутворень
- - щитовидної залози
- - кровотворної та лімфатичної тканин
Хвороби крові та кровотворних органів
Хвороби ендокринної системи
Розлади психіки та поведінки
Хвороби нервової системи
Хвороби ока та придаткового апарату
Хвороби вуха та соскоподібного відростка
Хвороби системи кровообігу
Хвороби органів дихання
Хвороби органів травлення
Хвороби шкіри та підшкірної клітковини
Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини
Хвороби сечостатевої системи
Уроджені аномалії (вади розвитку), деформації та хромосомні
порушення
- нервової системи
- уроджена катаракта
- системи кровообігу
- органів дихання
- органів травлення
- сечових органів
- кістково-м’язової системи
- синдром Дауна
- множинні вроджені вади
Симптоми, ознаки та неточної визначені стани
Травми, отруєння

На передньому краї працювали
лікарі А. Бутенко, С. Нечаєв, Є.
Дмитренко, Є. Іванов, В. Іваненко, Т.
Бондаренко, І. Жуковська, Я. Шаповалова
та багато ін. Для детоксикації організму
вперше в світі в лікарнях України
здійснили ентеро- і гемосорбцію в
сукупності з в/в лазерним опроміненням
крові. Медики України розробили систему
лікувально-реабілітаційних
заходів.
Медичні працівники виконували свій
обов’язок по наданню невідкладної
медичної допомоги і по вивченню
радіобіологічних наслідків з перших годин
аварії. Після розпаду СРСР у 1998 році
створено Міжнародний журнал радіаційної
медицини.
В цьому році минає 31 рік після
Чорнобильської аварії – це період
віддалених її наслідків. За цей період

2010
53,30
8,57
0,84
0,02
0,40
67,69
254,76
27,94
100,28
132,15
41,10
63,99
1089,60
240,52
84,29
139,39
56,85
28,15

2016
50,12
9,69
0,85
0,03
0,40
53,29
208,22
24,16
85,40
126,57
42,00
60,34
1043,15
206,07
86,72
121,89
52,73
29,08

1,55
0,59
6,55
0,38
2,62
1,77
6,65
0,46
0,17
9,88
51,09

1,47
0,47
8,07
0,29
2,65
1,98
6,43
0,91
0,14
9,45
50,48

+/- %
+ 13,07%

+ 3,31%

зросла
кількість
онкологічних
захворювань,
серцево-судинних,
цереброваскулярних, хвороб крові, органів
травлення,
сечостатевої
системи,
ендокринної системи та ін. На високому
рівні залишаються злоякісні пухлини
кровотворної та лімфатичної тканин і
займають 50% серед усіх злоякісних
новоутворень. Нижче наведені окремі
статистичні дані результатів досліджень
наслідків Чорнобильської катастрофи.
У структурі
поширеності хвороб
на першому місці – хвороби системи
кровообігу (35,50%), на другому місці –
хвороби органів травлення (13,77%),
на третьому місці – хвороби органів
дихання (11,71%).
Інші класи хвороб у структурі
поширеності
складають:
хвороби
ендокринної системи (7,0%), кістково-
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м’язової системи (6,54%), сечостатевої
системи (4,91%), ока та придаткового
апарату (4,63%), нервової системи (4,24%),
новоутворення (2,12%), травми (2,03%),
розлади психіки та поведінки (1,85%),
деякі інфекційні та паразитарні хвороби
(1,10%), хвороби крові (0,62%), уроджені
аномалії (0,12%).

На
сьогодні
існує
глибока
стурбованість генетичними змінами та їх
впливом на здоров’я майбутніх поколінь.
Відомо,
що
генетичні
наслідки
радіаційного впливу проявляються тільки
в третьому поколінні. Рівень додаткової
Чорнобильської
захворюваності
буде
тривати ще 200 років.

Рис. 1. Структура поширеності хвороб серед дорослого населення потерпілого
внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС на 01.01.2017 р.
Після аварії на ЧАЕС утворилася
радіоактивна хмара, яка накрила Україну,
Білорусь, Росію та інші країни Європи.
Драма в Чорнобилі сколихнула весь світ.
Але, на жаль, сьогодні також необхідно
забезпечувати безпеку інших трьох
реакторів, більш надійно заховувати
радіоактивні захоронення, інакше загрожує
катастрофа набагато страшніша.
В результаті Чорнобильської аварії із
забруднених територій було відселено 375
тисяч людей. Біля 100 тисяч переселенців
повернутися додому вже не зможуть.
Найбільш з постраждалих областей є
Житомирська. З карти області зникло 36
сіл.
Встановлено, що причиною аварії
став людський фактор.

12

Висновки
Медичні
проблеми
після
Чорнобильського періоду не мають
аналогів і відрізняються від інших відомих
у світі випадків масового опромінення
людей складністю джерел опромінення.
Зросла
кількість
захворювань
щитоподібної залози, кількість загальної
онкопатології (особливо в Житомирській
області), вроджених аномалій, хвороб
крові, систем кровообігу, спостерігається
зниження імунітету, дисгормональних
порушень, порушень обміну речовин.
Хронічне
опромінення
низької
інтенсивності, що діє сьогодні на
населення окремих регіонів України,
викликає порушення в організмі на
генетичному рівні, що призводить до все
меншої кількості народження здорових
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дітей.
Мутації
в
клітинах
також
призводять до зростання онкопатології.
Чорнобильська аварія – перший
дзвінок у ХХІ століття. 26 квітня
оголошено Міжнародним днем пам’яті про
Чорнобиль. Ще у далекому 1931 році
А.Ейнштейн сказав: «У нашій технічній
діяльності
ми
повинні
керуватися
насамперед інтересами людини, щоб
витвори нашого розуму були для людства
благословенням, а не прокляттям. Адже
протидії зброї, яка може зруйнувати
цивілізацію, наука не знає».
Надалі людство має змінити підходи
до технологій використання
атомної
енергії.
На
сьогоднішній
день
запроваджено
міжнародний
проект
«реактор природної безпеки», в якому бере
участь і Україна. Все частіше на зміну
традиційним джерелам електроенергії
приходять нетрадиційні – це джерела

поновлювальної енергії: сонячної, вітрової,
океанічної.
З роками притуплюється гострота
пережитого. Але ми маємо пам’ятати
безмежну мужність людей, які віддали
своє здоров’я і життя заради нас. Також
маємо підтримувати ініціативу пошуку
більш безпечного використання ядерної
енергії, адже Чорнобиль ще раз нагадав,
що людина, змагаючись з природою, не
завжди виграє!
Перспективи
подальших
досліджень
у
даному
напрямку
полягають у всебічному вивченні впливу
радіації
на
здоров’я
людини,
у
забезпеченні профілактики її дії на
населення, щоб зменшити згубні її
наслідки.
Також
майбутні
медичні
працівники мають стати компетентними в
напрямку надання невідкладної допомоги
та лікування радіаційно уражених хворих.
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ЧОРНОБИЛЬ – ТЕХНОГЕННА
КАТАСТРОФА, ЩО СТАЛА
ПОПЕРЕДЖЕННЯМ ДЛЯ НАЩАДКІВ
(ДО 31 РІЧНИЦІ З ДНЯ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АВАРІЇ)

ЧЕРНОБЫЛЬ - ТЕХНОГЕННАЯ
КАТАСТРОФА, КОТОРАЯ СТАЛА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ ДЛЯ ПОТОМКОВ
(К 31 ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ)

Кальчу С.Л.
КВНЗ «Бердичівський медичний
коледж» Житомирської обласної ради
Резюме: У статті згадано про
причини та масштаби Чорнобильської
трагедії, розкрито вплив ядерної аварії на
здоров’я
населення
та
навколишнє
середовище, проаналізовано ближні та
віддалені наслідки катастрофи з екологічної
та медичної точок зору, актуалізовано увагу
на особистісних моральних якостях фахівців,
які виконували свій громадянський та
людський обов’язок в той час, що сприяє
кращому вихованню та навчанню молодого
покоління медиків. Також звернено увагу на
можливості використання більш безпечних
джерел енергії для потреб людства.
Ключові слова: Чорнобильська аварія,
радіоактивні ізотопи, здоров’я, ліквідатори,
медичні працівники, джерела енергії.

Кальчу С.Л.
КВУЗ «Бердичевский медицинский
колледж» Житомирского областного
совета
Резюме: В статье упомянуто о
причинах и масштабах Чернобыльской
трагедии, раскрыто влияние ядерной аварии
на здоровье населения и окружающую среду,
проанализированы ближние и отдаленные
последствия катастрофы из экологической и
медицинской точек зрения, актуализировано
внимание
на
личностных
моральных
качествах специалистов, которые выполняли
свой гражданский и человеческий долг в то
время,
что
способствует
лучшему
воспитанию и учебе молодого поколения
медиков. Также обращено внимание на
возможности
использования
более
безопасных
источников
энергии
для
потребностей человечества.
Ключевые
слова:
Чернобыльская
авария, радиоактивные изотопы, здоровье,
ликвидаторы,
медицинские
работники,
источники энергии.
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УДК 616.314-084
ВСТАНОВЛЕННЯ РІВНЯ ОБІЗНАНОСТІ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
СТОМАТОЛОГІЧНИХ УСТАНОВ З ПРОБЛЕМ ПЕРВИННОЇ ПРОФІЛАКТИКИ
СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЗА УЧАСТЮ ГІГІЄНІСТА ЗУБНОГО
Косенко В.М., Полчанова Г.С., Жулавська І.С.
КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства»
Житомирської обласної ради

DETERMINATION THE AWARENESS OF HEALTH PROFESSIONALS IN
DENTAL INSTITUTIONS ON ISSUES OF PRIMARY PREVENTION OF DENTAL
DISEASES INVOLVING DENTAL HYGIENIST
Kosenko V.M., Polchanova G.S., Zhulavska I. S.
MHEI «Zhytomyr Nursing Institute» of Zhytomyr Regional Council
Abstract. Topicality of the research. O.V. Denga, K.N. Kosenko, N.B. Kuzniak consider that
to reach the significant decrease of dental diseases is impossible without the implementation of
primary prevention program involving dental hygienist.
The aim of the research: to determine the level of awareness of health professionals in dental
institutions on issues of primary prevention of dental diseases involving dental hygienist.
Materials and methods. We have interviewed the health professionals of dental clinics in
Zhytomyr considering the issue of primary prevention of dental diseases. The following methods of
scientific research were used directly in research and in various combinations: bibliosemantyck,
system analysis and logical generalization; interviewing, mathematical processing of collected
data.
Results and their discussions. The results of the research have proved that all the interviewed
understand that primary prevention is a basis of health care, and it is easier to prevent the disease
than to treat it. Answers to the questions related to health educational work cause anxiety
concerning the awareness of health professionals about prevention interventions. Misunderstanding
the forms of health education points out the gaps in theoretical training of health professionals.
Medical specialists are not always able to delineate properly the functional responsibilities of
dental assistants, medical nurses and dental hygienists. By analyzing the results of the research, it
was defined the majority of respondents do not follow the publications in the dental field, are not
interested in the organizational changes in the providing of primary preventive care abroad.
Conclusions and prospects of further investigations. The conducted research has convinced
that the health professionals of dental clinics in Zhytomyr have incomplete picture about the forms
of health education, basic and additional means of individual hygiene, brushing methods. This is an
indirect evidence of insufficient quality in providing preventive work in daily practice. Appearance
of the dental hygienists on the labor market stayed unnoticed for the majority of dentists and nurses.
A significant number of health professionals are not engaged in self-education, pay insufficient
attention to the prevention of dental diseases in daily practice.
Key words: health professionals, primary prevention, awareness.
Актуальність
проблеми.
О.В.
Деньга,
К.Н.Косенко,
Н.Б.Кузняк
вважають, що досягти значного зниження

стоматологічних захворювань неможливо
без впровадження програми первинної
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профілактики за участю гігієніста зубного
[2;3;4].
Наукові дослідження О.В.Деньги, Е.
М. Кузьміної, Т. І. Чебакової переконують,
що в наш час необхідно цілеспрямовано
проводити навчання пацієнтів з питань
догляду за ротовою порожниною, складати
для них індивідуальні оздоровчі програми.
Все це надасть можливість уникнути
процесів демінералізації твердих тканин
зубів, у багатьох випадках
запобігти
виникненню запальних процесі в тканинах
пародонта [2;5;6].
Мета дослідження: встановити
рівень обізнаності медичних працівників

стоматологічних установ з проблем
первинної профілактики стоматологічних
захворювань за участю гігієніста зубного.
Матеріали та методи. Нами було
проведено
опитування
медичних
працівників стоматологічних поліклінік м.
Житомира
з
питань
первинної
профілактики
стоматологічних
захворювань.
Загальна
кількість
респондентів – 102 особи. Із них: 50
стоматологів (49%), 52 зубних лікаря
(51%).

Таблиця 1
Результати опитування медичних працівників стоматологічних установ м. Житомира
№ з/п
Питання
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Назвіть, на Вашу думку, основий напрям охорони
здоров'я
Перерахуйте відомі Вам активні форми санітарноосвітньої роботи
Назвіть методи чищення зубів, які одночасно можна
використовувати й для масажу ясен
Вкажіть основні та допоміжні предмети і засоби
індивідуальної гігієни порожнини рота
Вкажіть види маніпуляцій, які у рамках своєї
компетентності має право виконувати гігієніст
зубний
Вкажіть рік, з якого розпочато підготовку гігієністів
зубних в Україні
Скільки років професії гігієніст зубний?
Назвіть кількість країн у світі, в яких готують
гігієністів зубних
Вкажіть оптимальне співвідношення лікарстоматолог та гігієніст зубний

Нами
був
розроблений
опитувальник.Медичні працівники давали
відповіді на питання: "Назвіть, на Вашу
думку,
основний
напрям
охорони
здоров'я", "Перерахуйте відомі Вам
активні
форми
санітарно-освітньої
роботи", "Назвіть методи чищення зубів,
які одночасно можна використовувати й
для масажу ясен", "Вкажіть основні та
допоміжні
предмети
і
засоби
індивідуальної гігієни порожнини рота",
"Вкажіть види маніпуляцій, які у рамках
16

Кількість вірних відповідей працівників
стоматологічних установ
стоматологи
зубні лікарі
100 %
100 %
92 %

90,4 %

76%

78,8%

70%

75%

84%

82,6%

40%

76,9%

44%

75%

48%

46,1%

50%

48,7%

своєї
компетентності
має
право
виконувати гігієніст зубний", "Вкажіть рік,
з якого розпочато підготовку гігієністів
зубних в Україні", "Скільки років професії
гігієніст зубний?", "Назвіть кількість країн
у світі, в яких готують гігієністів зубних",
"Вкажіть оптимальне співвідношення
лікар-стоматолог та гігієніст зубний"
тощо.
У дослідженні безпосередньо та в
різних комбінаціях використані наступні
методи
наукового
дослідження:
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бібліосемантичний; системного аналізу та
логічного
узагальнення;
опитування;
математичної обробки зібраних даних.
Результати та їх обговорення.
Основні результати дослідження
відтворені в таблиці 1.
Результати дослідження довели, що
всі опитані розуміють: профілактика є
основою охорони здоров'я, будь-яку
недугу легше попередити, ніж лікувати.
Питання "Назвіть, на Вашу думку,
основний напрям охорони здоров'я" не
викликало
труднощів.
Правильну
відповідь дали всі респонденти.
Відповіді на питання, пов’язані з
санітарно-освітньою роботою, викликають
занепокоєння щодо обізнаності медичних
працівників з приводу профілактичних
втручань. Отже, постає питання чи
приділяється достатня увага гігієнічному
навчанню та вихованню пацієнтів у
повсякденній практиці. Загальновідомо,
що гігієнічне навчання та виховання –
основний і доступний метод первинної
профілактики
стоматологічних
захворювань.
Нерозуміння
форм
санітарно-освітньої роботи вказує на
прогалини в теоретичній підготовці
медичних
працівників.
Провідним
фактором
виникнення
основних
стоматологічних захворювань – карієсу,
гінгівіту – є патогенна мікрофлора зубного
нальоту.
Є.В.Боровський
переконує:
"Незадовільний стан порожнини рота
залежить від нерегулярного догляду,
невміння
правильно
чистити
зуби
(неправильні рухи щіткою, неправильний
вибір засобів гігієни, недотримання часу
чищення)" [1].На питання "Назвіть методи
чищення зубів, які одночасно можна
використовувати й для масажу ясен" дали
правильну
відповідь
76%
лікарівстоматологів, 78,8% зубних лікарів.
Незнання медичними працівниками
методів чищення зубів ставлять під сумнів
виконання "основного завдання санітарно-

освітньої роботи – прищепити населенню
знання щодо здорового способу життя та
переконати в необхідності проведення
профілактичних заходів, які попереджують
виникнення
стоматологічних
захворювань"[1].Із завданням "Вкажіть
основні та допоміжні предмети і засоби
індивідуальної гігієни порожнини рота"
впоралися 70% стоматологів, 75% зубних
лікарів.Ефективною гігієна порожнини
рота може бути лише при регулярному
чищенні зубів з дотриманням певних
правил. Навчання правилам догляду за
порожниною рота – обов'язок медичного
персоналу. Тільки постійний контроль і
своєчасна
корекція
гігієни
з
використанням
барвників
можуть
закріпити набуті навички та забезпечити їх
високий рівень в повсякденному житті.
Постає питання: "Чи можуть навчити
пацієнтів
правилам
догляду
за
порожниною рота медичні працівники, які
плутаються при виборі основних та
допоміжних
предметів
і
засобів
індивідуальної гігієни порожнини рота?"
(рис.1).
Відповіли правильно на питання
"Вкажіть види маніпуляцій, які у рамках
своєї
компетентності
має
право
виконувати гігієніст зубний" 84% лікарівстоматологів, 82,6% зубних лікарів. Вони
чітко вказали, що гігієністи зубні можуть
проводити контрольоване чищення зубів;
герметизацію фісур; видалення над- і
під'ясенних зубних відкладень; виконувати
аплікаційну та інфільтраційну анестезії
тощо.
16% стоматологів та 17,4% зубних
лікарів не могли правильно розмежувати
функціональні
обов'язки
асистентівстоматологів,
медичних
сестер
та
гігієністів зубних. 40% стоматологів,
76,9% зубних лікарів дали правильну
відповідь на питання:
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Рис.1. Результати (%) оцінки відповіді на питання "Вкажіть основні та допоміжні предмети і
засоби індивідуальної гігієни порожнини рота"
"Вкажіть рік, з якого розпочато
підготовку зубних гігієністів в Україні".
Більшу обізнаність з цього питання з боку
зубних лікарів можна пояснити тим, що
вони закінчили в різні роки відділення
"Стоматологія" Житомирського інституту
медсестринства та неодноразово на базі
цього
закладу
проходили
курси
підвищення кваліфікації, отже, слідкували
за усіма змінами в навчальному процесі та
нововведеннями.
Правильно відповіли на питання
"Скільки років професії гігієніст зубний?"
44% стоматологів, 75% зубних лікарів.
Аналізуючи результати дослідження,
встановили, що на питання "Назвіть
кількість країн у світі, в яких готують
гігієністів зубних" правильну відповідь
дали 48% стоматологів, 46,1% зубних
лікарів. Це доводить те, що більшість
респондентів не слідкують за публікаціями
в галузі стоматології, не цікавляться
організаційними змінами в наданні
профілактичної допомоги за кордоном.
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Щодо питання "Вкажіть оптимальне
співвідношення
лікар-стоматолог
та
гігієніст зубний" правильно відповіли 50%
стоматологів, 48,7% зубних лікарів.
Висновки
та
перспективи
подальших досліджень.
Проведене дослідження переконало,
що медичні працівники стоматологічних
поліклінік
м.
Житомира
мають
недостатньо повну уяву про форми
санітарно-освітньої роботи, основні та
допоміжні засоби індивідуальної гігієни,
методи чищення зубів. Це є непрямим
свідченням
недостатньої
якості
проведення профілактичної роботи в
повсякденній практиці.
Поява на ринку праці гігієністів
зубних пройшла непомітно для значної
частини
лікарів-стоматологів,
зубних
лікарів. Про це свідчать відповіді на
питання: "Вкажіть види маніпуляцій, які у
рамках своєї компетентності має право
виконувати гігієніст зубний", "Вкажіть рік,
з якого розпочато підготовку гігієністів
зубних в Україні", "Скільки років професії
гігієніст зубний?", "Назвіть кількість країн
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у світі, в яких готують гігієністів
зубних","Вкажіть
оптимальне
співвідношення
лікар-стоматолог
та
гігієніст зубний".
Сучасний фахівець повинен на
високому рівні вирішувати найскладніші
завдання, пов’язані з профілактикою
стоматологічних
захворювань,
бути
мобільни в умовах інтенсивного розвитку
сучасних технологій. Відповіді на питання:
"Перерахуйте відомі Вам активні форми
санітарно-освітньої роботи",
"Назвіть
методи чищення зубів, які одночасно
можна використовувати й для масажу
ясен" викликали труднощі як у лікарів-

стоматологів, так і у зубних лікарів. Це
вказує на те, що значна частина медичних
працівників не займаються самоосвітою,
недостатню
увагу
приділяють
профілактиці
стоматологічних
захворювань у практичній діяльності.
Ефективну роботу щодо реалізації
профілактичного
напрямку
стоматологічної допомоги покликаний
проводити гігієніст зубний, враховуючи
рівень
відповідної
підготовки
та
функціональні обов’язки, що дозволить
значно знизити навантаження на лікарів
стоматологів.
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СТАНОВЛЕННЯ РІВНЯ ОБІЗНАНОСТІ
МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
СТОМАТОЛОГІЧНИХ УСТАНОВ З
ПРОБЛЕМ ПЕРВИННОЇ
ПРОФІЛАКТИКИ СТОМАТОЛОГІЧНИХ
ЗАХВОРЮВАНЬ ЗА УЧАСТЮ
ГІГІЄНІСТА ЗУБНОГО

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ
ОСВЕДОМЛЕННОСТИ МЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКОВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ПРОБЛЕМАМ
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
С УЧАСТИЕМ ГИГИЕНИСТА ЗУБНОГО

Косенко В.М., Полчанова Г.С., Жулавська І.С. Косенко В.Н., Полчанова Г.С., Жулавская И.С.
КВНЗ «Житомирський інститут
КВУЗ «Житомирский институт
медсестринства»
медсестринства»
Актуальність проблеми. О. В. Деньга,
К. Н. Косенко, Н. Б. Кузняк вважають, що
досягнути
значного
зниження
стоматологічних захворювань неможливо
без впровадження програми первинної
профілактики за участю гігієніста зубного.

Актуальность проблемы. А. В. Деньга,
К. Н. Косенко, Н. Б. Кузняк считают, что
достичь
значительного
снижения
стоматологических заболеваний невозможно
без
внедрения
программы
первичной
профилактики с участием гигиениста
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Мета
дослідження:
встановити
рівень обізнаності медичних працівників
стоматологічних
установ
з
проблем
первинної профілактики стоматологічних
захворювань за участю гігієніста зубного.
Матеріали та методи. Нами було
проведено опитування медичних працівників
стоматологічних поліклінік м. Житомира з
питань профілактики стоматологічних
захворювань. У дослідженні безпосередньо
та в різних комбінаціях використані
наступні методи наукового дослідження:
бібліосемантичний; системного аналізу та
логічного
узагальнення;
опитування;
математичної обробки зібраних даних.
Результати та їх обговорення.
Результати дослідження довели, що всі
опитані розуміють: профілактика є основою
охорони здоров'я, будь-яку недугу легше
попередити, ніж лікувати. Відповіді на
питання, пов’язані з санітарно-освітньою
роботою, викликають занепокоєння щодо
обізнаності медичних працівників з приводу
профілактичних втручань. Нерозуміння
форм санітарно-освітньої роботи вказує на
прогалини
в
теоретичній
підготовці
медичних працівників. Медичні працівники не
завжди могли правильно розмежувати
функціональні
обов'язки
асистентівстоматологів,
медичних
сестер
та
гігієністів зубних. Аналізуючи результати
дослідження,
було
встановлено,
що
більшість респондентів не слідкують за
публікаціями в галузі стоматології, не
цікавляться організаційними змінами в
наданні
профілактичної
допомоги
за
кордоном.
Висновки та перспективи подальших
досліджень.
Проведене
дослідження
переконало,що
медичні
працівники
стоматологічних поліклінік м. Житомира
мають неповне уявлення про форми
санітарно-освітньої роботи, основні та
допоміжні засоби індивідуальної гігієни,
методи чищення зубів. Це є непрямим
свідченням недостатньої якості проведення
профілактичної роботи в повсякденній
практиці.
Поява на ринку праці гігієністів зубних
20

зубного.
Цель исследования:определить уровень
осведомленности медицинских работников
стоматологических
учреждений
по
проблемам
первичной
профилактики
стоматологических заболеваний с участием
гигиениста зубного.
Материалы и методы. Нами был
проведен опрос медицинских работников
стоматологических поликлиник г. Житомира
по
вопросам
профилактики
стоматологических
заболеваний.
В
исследовании непосредственно и в разных
комбинациях использованы следующие методы
научного исследования: библиосемантичный;
системного анализа и логического обобщения;
опрос;
математической
обработки
собранных данных.
Результаты
и
их
обсуждение.
Результаты исследования показали, что все
опрошенные понимают, что профилактика
является основой здравоохранения. Ответы
на вопросы, связанные с санитарнообразовательной
работой,
вызывают
обеспокоенность
относительно
осведомленности медицинских работников
относительно
профилактических
вмешательств.
Непонимание
форм
санитарно-просветительной
работы
свидетельствует о пробелах в теоретической
подготовке
медицинских
работников.
Медицинские работники не всегда могли
правильно разграничить функциональные
обязанности ассистентов стоматологов,
медицинских сестер и гигиенистов зубных.
Анализируя результаты исследования, было
определено, что большинство респондентов
не следят за публикациями в области
стоматологии,
не
интересуются
организационными
изменениями
в
предоставлении профилактической помощи за
рубежом.
Выводы и перспективы дальнейших
исследований. Проведенное исследование
убедило,
что
медицинские
работники
стоматологических поликлиник г. Житомира
имеют неполное представление о формах
санитарно-просветительной
работы,
основных и вспомогательных средствах
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пройшла непомітно для значної частини
лікарів-стоматологів та зубних лікарів.
Значна частина медичних працівників
не займаються самоосвітою, недостатню
увагу
приділяють
профілактиці
стоматологічних захворювань у практичній
діяльності.
Ключові
слова:
медичний
працівника,первинна
профілактика,
обізнаність.

индивидуальной гигиены, методах чистки
зубов.
Это
является
косвенным
свидетельством недостаточного качества
проведения профилактической работы в
повседневной практике.Появление на рынке
труда гигиенистов зубных прошло незаметно
для значительной части стоматологов и
зубных
врачей.Значительная
часть
медицинских работников не занимаются
самообразованием, недостаточное внимание
уделяют профилактике стоматологических
заболеваний в практической деятельности.
Ключевые
слова:
медицинский
работник,
первичная
профилактика,
осведомленность.
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УДК 159.923.5
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ВІРТУАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ НА ОСОБИСТІСТЬ
КОРИСТУВАЧІВ
Максимець С.М.
Житомирський державний університет імені Івана Франка

FEATURES OF INFLUENCE OF COMMUNICATION ON THE INTERNET
USER'S IDENTITY
Maximets S.
Zhytomyr State Franko University, Zhytomyr, Ukraine
Abstract. he article deals with the Internet influence on the contemporary students’ mind and
formation of their personality traits. The research on the problem of Internet addiction is presented.
In article determined problem of youth Internet addiction, analyzes the features empathy and
development of individual personality traits dependent and ordinary Internet users.The conclusions
about the ambiguous influence of Internet on the personality’s mental development and the
consequent need to protect the mental health of the younger generation are made.
Keywords: Internet addiction, personality, empath
З кожним днем все більше людей
стають користувачами мережі Інтернет, і
все
частіше
«живе»
спілкування
замінюється на віртуальне спілкування
через мережу, що приваблює своєю
доступністю, безпекою та можливістю
спілкуватися з великою кількістю людей
практично одночасно. Однак, така заміна
не може не відбиватися на особливостях
психічних станів та проявів окремих рис
особистості,
якості
комунікативного
процесу та особливостей міжособистісної
взаємодії. [1].
Можливості
Інтернет-мережі
дозволяють використовувати його не
тільки як інструмент для пізнання, але і як
інструмент для спілкування, що не лише
розширює
горизонти
діяльності
особистості, а й призводить до різних
проблем. Особливого поширення в останні
роки набуває Інтернет-спілкування завдяки
легкому доступу до мережі від операторів
мобільного зв’язку. Однак, крім того, що
підростаюча особистість отримує доступ
до культурних цінностей та відбувається її
соціальний та когнітивний розвиток,
22

виникають
проблеми,
які
породжують небезпечні явища, що
потребують контролю.
Зростання активності користувачів
призвело
до
постановки
проблеми
Інтернет-залежності, і в психологію
прийшло питання вивчення особливостей
впливу віртуального спілкування на
особистість користувачів.
Аналіз
психологічних
причин
виникнення
залежної
поведінки
в
Інтернет-мережі свідчить, що у віртуальній
реальності
молодь
має
можливість
задовольнити різноманітні потреби та
інтереси. Разом з тим, освоїти віртуальну
реальність і осмислено діяти в ній
простіше, ніж у реальному житті, чим вона
і приваблює та частково і зумовлює
«втечу» у віртуальну Інтернет-реальність.
До основних симптомів Інтернетзалежності відносяться надмірний час, що
проводиться
в
мережі,
збільшення
занепокоєння під час знаходження в
реальному світі, брехня або приховування
кількості
часу,
проведеного
в
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кіберпросторі, мляве спілкування в
реальному світі [3]. Яскравим прикладом
негативного впливу залежності від
Інтернету є неадекватна поведінка його
користувачів у ситуації несправності
комп’ютера або мобільного зв’язку, що
проявляється у розгубленості, хвилюванні,
роздратованості, агресії тощо.
Однією
з
умов
успішного
спілкування людини з іншими людьми є
емпатійна взаємодія. Метою емпатійної
взаємодії суб’єкта емпатії є надання
підтримки людини, що її потребує, мета
об’єкта
–
отримати
психологічну
підтримку у вигляді співпереживання,
співчуття та (або) певної дії.
Здійснювались
дослідження
розвитку емпатії
в
онтогенезі,
з
виявленням її особливостей в різні вікові
періоди. Так, у юнацькому віці підвищення
рівня
розвитку
свідомості
і
самосвідомості, особистісної зрілості та
почуттів, як відзначають Е.Еріксон,
І.С.Кон, Е Шпрангер та інші, сприяє
виникненню в цей період і прояву
трансфінітної емпатії (тобто надчуттєвого
проникнення в життєвий світ іншої
людини), що може проявлятися в
емпатійних
діалогічних
та
трансцендентних ставленнях. Після 15-16
років відбувається позитивна динаміка
розвитку емпатії та процес становлення
емпатійності як особистісної якості [2].
Однак і в період юності, і в наступні
періоди життя людини ціннісна сфера
особистості змінюється під впливом різних
суб’єктивних та об’єктивних чинників.
Прoтe, нe звaжaючи нa визнaння
прoвiднoї рoлi eмпaтiї як чинникa рoзвитку
oсoбистoстi (Т. М. Гaврилoвa, С. Д.
Мaксимeнкo, O. A. Oрищeнкo, К. Рoджeрс,
O. П. Сaннiкoвa),
дaнa
прoблeмa
нeдoстaтньo рoзрoблeнa тa oбґрунтoвaнa.
У
процесі
емпатичної
взаємодії
формується система цінностей, яка в
подальшому
визначає
поведінку
особистості по відношенню до інших
людей. Ми часто стикаємося з відсутністю
достатньої кількості емпіричних даних, які

дозволили б нам з упевненістю говорити
про
те,
наскільки
взаємопов'язана
схильність
юнацтва
до
Інтернетзалежності
з
їх
індивідуальними
особливостями
спілкування,
такими,
наприклад, як емпатія.
Мeтoю нашого дослідження є
визнaчeння oсoбливoстeй прояву eмпaтiї в
процесі віртуального спілкування.
З мeтoю визнaчeння oсoбливoстeй
eмпaтiї Інтернет-залежних користувачів тa
пiдтвeрджeння припущeння прo iснувaння
вiдмiннoстeй в oсoбливoстяx прoяву
eмпaтiї в Інтeрнeт-зaлeжниx юнaкiв, та
тих, щo нe мaють aдикцiї, булo прoвeдeнo
дoслiджeння, в якoму викoристaнo тeст
Кiмбeрлi-Янг нa Інтeрнeт-зaлeжнiсть. В
дoслiджeннi приймaли учaсть 40 студeнтiв
вiкoм 20-21 рiк.
Результати та їх обговорення В
рeзультaтi дoслiджeння встaнoвлeнo, щo
25%
дoслiджувaниx
є
звичaйними
кoристувaчaми Інтeрнeту. Їx мoжнa
oxaрaктeризувaти як oсoбистoстeй, щo
вмiють рaцioнaльнo рoзпoдiляти свiй чaс i
тoму, в мeрeжi Інтeрнeту прoвoдять
стiльки чaсу, скiльки сплaнувaли. Вoни
вiддaють
прeвaгу
бeзпoсeрeдньoму
спiлкувaнню з друзями, a нe чeрeз мeрeжу.
Вмiють oргaнiзoвувaти свiй вiдпoчинoк i
тoму нaдaють пeрeвaгу прoвeдeнню чaсу в
вeсeлiй кoмпaнiї з друзями, aнiж сидiти зa
кoмп’ютeрoм. Вoни нe вiдчувaють жoдниx
нeзручнoстeй, кoли пoруч нeмa Інтeрнeту,
oскiльки
викoристoвують
йoгo,
в
oснoвнoму, для рoбoти чи нaвчaння.
Вiдсутнiсть дoступу дo Інтeрнeту жoдним
чинoм
нe
пoзнaчaється
нa
їx
псиxoeмoцiйнoму стaнi.
У
43%
дoслiджувaниx
спoстeрiгaються пeвнi прoблeми, пoв'язaнi
з нaдмiрним зaxoплeнням Iнтeрнeтoм.
Вaртo скaзaти, щo всi 43% дoслiджувaниx
нa дaний мoмeнт кoнтрoлюють свoє
пeрeбувaння в мeрeжi iнтeрнeт, oднaк,
бувaють випaдки, кoли вoни мoжуть
пoжeртвувaти снoм, дoмaшнiми спрaвaми
чи нaвчaнням, зaрaди тoгo, щoб прoвeсти
чaс в сoцiaльниx мeрeжax. Вoни чaстo
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зaвoдять нoвi знaйoмствa чeрeз сoцiaльнi
мeрeжi,
oскiльки
спiлкувaння
з
"вiртуaльним другoм" принoсить бiльшe
зaдoвoлeння, a нiж бeзпoсeрeднiй кoнтaкт.
Нa цiй oснoвi відчувають певний
дискoмфoрт, кoли дoвгий чaс нe мaють
дoступу дo Інтeрнeту. В цілому такі
користувачі в мережі проводять більше
трьox гoдин нa дoбу, щoрaзу пoвтoрюючи
фрaзу "щe oднa xвилинкa i всe". Oднaк, нe
звaжaючи нa тaкi рeзультaти, ця групa
дoслiджувaниx, при прaвильнiй oргaнiзaцiї
чaсу тa пiдтримцi рeфeрeнтниx oсiб, мoжe
швидкo пeрeйти дo групи звичaйниx
кoристувaчiв, чoгo нe скажеш прo 32%
дoслiджувaниx, якi мaють сфoрмoвaну
Інтeрнeт-зaлeжнiсть.
Дoслiджувaнi, щo мaють Інтeрнeтзaлeжнiсть, вeсь вiльний вiд нaвчaння чaс
прoвoдять в сoцiaльниx мeрeжax. Вoни
жертвують снoм, дoмaшнiми спрaвaми,
прoгулянкaми з друзями, aби лишe бiльшe
чaсу
знaxoдитись
oн-лaйн.
Тaкi
дoслiджувaнi нaвiть нe нaмaгaються
скoрoтити чaс прoвeдeння зa кoмп’ютeрoм,
oскiльки вiдчувaють пoжвaвлeння, пeвну
eйфoрiю, кoли знaxoдяться в мeрeжi, i
нaвпaки,
пoчувaються
нeрвoвo
тa
пригнiчeнo,
кoли
знaxoдяться
пoзa
мeрeжeю, aбo нe мaють дoвгий чaс дoступу
дo нeї. Вoни ввaжaють, щo з людьми лeгшe
спiлкувaтися oн-лaйн, чим oсoбистo, i
тoму, як тiльки з'являється мoжливiсть
дoступу дo Інтeрнeту, в пeршу чeргу
пeрeвiряють свoю стoрiнку в сoцiaльнiй
мeрeжi.
Звaжaючи нa oтримaнi рeзультaти,
ми рoздiлили всix дoслiджувaниx нa двi
групи: дo пeршoї групи вiднeсли
дoслiджувaниx, щo нe мaють Інтeрнeтзaлeжнoстi, зaгaльнa кiлькiсть який
стaнoвить 48%; другу групу склaли
дoслiджувaнi, якi вxoдять дo "групи
ризику", тoбтo тi, якi знaxoдяться нa мeжi
Інтeрнeт-зaлeжнoстi тa тi, якi вжe мають
Інтeрнeт-зaлeжнiсть, зaгaльнa кiлькiсть
якиx стaнoвить 52%.
З oбoмa групaми дoслiджувaниx ми
прoвeли мeтoдику "Дiaгнoстикa рiвня
24

eмпaтiї I. М. Юсупoвa", з мeтoю виявлeння
умiння пoстaвити сeбe нa мiсцe iншoї
людини i здiбнoстi дo дoвiльнoї eмoцiйнoї
чуйнoстi нa пeрeживaння iншиx людeй.
Пeршу групу дoслiджувaниx склaдaють
студeнти, щo нe мaють Інтeрнeтзaлeжнoстi. Сeрeд ниx: 16% – мaють
висoкий рiвeнь eмпaтiйнoстi, 58% –
нoрмaльний середній рiвeнь тa 26%
низький
рiвeнь
eмпaтiйнoстi.
Слiд
вiдзнaчити, щo дужe висoкoгo i дужe
низькoгo рiвня eмпaтiйнoстi у дaнoї групи
дoслiджувaниx
нe
виявлeнo.
Щo
стoсується другoї групи дoслiджувaниx, у
яку вxoдять Інтeрнeт-зaлeжнi, тo сeрeд ниx
у 33% – нoрмaльний рiвeнь eмпaтiйнoстi, у
43% низький рiвeнь тa щe у 24%
встaнoвлeнo
дужe
низький
рiвeнь
eмпaтiйнoстi,
висoкi
пoкaзники
нe
притaмaннi жoднoму дoслiджувaнoму
дaнoї групи.
Дoсить iнфoрмaтивнoю виявилaся
мeтoдикa
"Дoслiджeння
eмoцiйнoгo
вiдгукувaння", мeтoю якoї є виявлeння
рiвня eмпaтичниx тeндeнцiй. Eмoцiйнa
чутливiсть нa xвилювaння iншиx, якa в
псиxoлoгiї нaзивaється eмпaтiєю, нaлeжить
дo мoрaльниx пoчуттiв. Висoкий рiвeнь
eмoцiйнoгo вiдгукувaння притaмaнний для
21% дoслiджувaниx юнaкiв, щo нe мaють
Інтeрнeт-зaлeжнoстi,
сeрeднiй
рiвeнь
виявлeнo у 68%, низький у 11%
дoслiджувaниx.
Юнaки,
щo
мaють
Інтeрнeт-зaлeжнiсть
xaрaктeризуються
дeщo iншими пoкaзникaми, зoкрeмa,
висoкий рiвeнь eмoцiйнoгo вiдгукувaння
нe
прoдiaгнoстoвaнo
у
жoднoгo
дoслiджувaнoгo дaнoї групи, сeрeднiй
рiвeнь притaмaнний для 66%, a нa
низькoму рiвнi вoнo виявлeнe у 33%
дoслiджувaниx. Дoслiджувaнi, у якиx
виявлeнo висoкий рiвeнь eмoцiйнoгo
вiдгукувaння дужe чутливi дo впливу
зoвнiшньoгo сeрeдoвищa. Вoни сильнo
пeрeймaються
прoблeмaми
близькиx
людeй, тoнкo вiдчувaють нa сoбi їx
нaстрiй, пoчувaються пригнiчeними кoли
бaчaть нeспрaвeдливiсть. Вoни вмiють нe
лишe слуxaти, aлe й чути свoгo
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спiврoзмoвникa. Oднaк, їм слiд звeрнути
увaгу нa цю oсoбливiсть, oскiльки, тaкиx
eмoцiйнo
чутливиx
людeй
мoжуть
eксплуaтувaти
eгoїстичнo
виxoвaнi
oсoбистoстi, кoтрi кoристуються їxньoю
дoбрoтoю, ствoрюючи цим сaмим oснoву
для рeaлiзaцiї влaснoї мeти.
Дoслiджувaним з низьким рiвнeм
eмoцiйнoї чутливoстi вaртo рoзвивaти
вмiння прaвильнo сприймaти як вeрбaльну,
тaк i нeвeрбaльну iнфoрмaцiю прo стaн
людини. Тaкi дoслiджувaнi ввaжaють, щo
oтoчуючi чaстo пeрeймaються чeрeз
дрiбницi, вoни нe люблять кoли їм
нaв’язують свoї прoблeми, їм нe приємнo
кoли люди нe вмiють кoнтрoлювaти свoї
eмoцiйнi прoяви. Крiм тoгo, вoни мoжуть
збeрiгaти пoвний спoкiй, кoли нaвкoлo всi
xвилюються, щo мoжe бути пoв’язaнo з
низьким рiвнeм мiжoсoбистiснoї взaємoдiї
тa нeвмiння aнaлiзувaти нaвкoлишню
ситуaцiю. Зa дaним прoвeдeнoї мeтoдики
мoжнa скaзaти, щo дoслiджувaнi юнaки,
якi
мaють
Інтeрнeт-зaлeжнiсть,
прoявляють мeнший рiвeнь eмoцiйнoї
чутливoстi, пoрiвнянo з юнaкaми, щo нe
мaють Інтeрнeт-aдикцiї. Тaкий рeзультaт

мoжнa пoяснити чeрeз низький рiвeнь у
Інтeрнeт-зaлeжниx
бeзпoсeрeдньoї
вeрбaльнoї взaємoдiї, oскiльки спiлкувaння
вiдбувaється в мeрeжi, тo втрaчaється
вeликa
кiлькiсть
iнфoрмaцiї,
якa
пeрeдaється нeвeрбaльнo, a тoму нe
фoрмується
пoвнa
кaртинa
прo
спiврoзмoвникa тa йoгo нaстрiй нa мoмeнт
спiлкувaння, щo знaчнo збiднює дoсвiд
eмoцiйнoгo взaємoрoзумiння.
Висновки. В рeзультaтi прoвeдeнoгo
дoслiджeння визнaчeнo, щo iснують
вiдмiннoстi в oсoбливoстяx прoяву eмпaтiї
Інтeрнeт-зaлeжниx юнaкiв тa юнaкiв, щo нe
мaють aдикцiї.
Профілактика
та
подолання
залежності підростаючої особистості від
Інтернету як одного із найбільш
популярних засобів масової інформації має
бути
спрямованою
на
розвиток
комунікативних навичок, підвищення
моральності особистості та її емпатійності
зокрема.
Пeрспeктивoю
пoдaльшиx
дoслiджeнь є апробація трeнiнгoвoї
прoгрaми рoзвитку eмпaтiї Інтернетзалежних
користувачів.
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ВІРТУАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ НА
ОСОБИСТІСТЬ КОРИСТУВАЧІВ

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ІНТЕРНЕТ
ОБЩЕНИЯ НА ЛИЧНОСТЬ
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Розглядається вплив Інтернету на
психіку та особистість сучасної молоді.
Вивчається
проблема
Інтернетзалежності
молоді,
аналізуються
особливості емпатії та розвитку окремих
рис особистості залежних та звичайних
користувачів мережі Інтернет.
Ключові
слова:
інтернетзалежність, особистість,емпатія.

Рассматривается
влияние
Интернета на психику и личность
современной молодёжи. Определяется
проблема
Интернет-зависимости
молодёжи, анализируются особенности
емпатии и развития отдельных черт
личности
зависимых
и
обычных
пользователей сети Интернет.
Ключевые
слова:
интернетзависимость, личность, емпатия.
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЯ ФРАКТАЛІВ У МЕДИЦИНІ ТА МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ
Свиридюк В.З.
КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» Житомирської обласної ради

USING FRACTAL THEORY IN MEDICINE AND MEDICAL EDUCATION
V.Z. Sviridiuk
MHEI «Zhytomyr Nursing Institute» of Zhytomyr Regional Council
Abstract. Fractal theory appeared to be extraordinarily productive. It is the basis of several
scientific fields. It is used, in particular, in scientometrics and in many other areas, including public
health.
The purpose of the paper is to conduct a theoretical analysis of perspective approaches to
use scientometric methods based on fractal theory in medicine.
Methods of content-analysis, system analysis and logical generalization are used for a goal
achievement.
Results. The dynamics of the birth-rate in Ukraine is analysed by means of fractal theory. It
has been established that the birth-rate has a tendency to reduction. The maximum index of the
Hurst exponent (1,697) was for a trend built on the basis of the past data (2013, 2014, 2015).
Accordingly, the forecast amount of new-born in 2016 are amounting to 360 568; in 2017 are
amounting to 310 633; in 2018 are amounting to 260 698 persons.
Conclusions. Fractal theory has a wide prospect of an applied use in medicine, both in social
and in clinical medicine.
Keywords: fractal, scientometrics, Hurst exponent, dimension of Hausdorff-Bezikovch,
medicine.
Вступ. Фрактал (від латинського
«фрактус» — подрібнений, дробовий) нерегулярна, самоподібна структура. В
широкому розумінні фрактал означає
фігуру, малі частини якої в довільному
збільшенні є подібними до неї самої. [3, 4,
5]
Терія
фракталів
виявилась
надзвичайно продуктивною, вона лягла в
основу низки наукових напрямків, зокрема
використовується в наукометрії, яка
знаходить
останнім
часом
широке
прикладне значення у багатьох галузях
людської діяльності, у тому числі і в
охороні здоров'я.
Мета роботи: провести теоретичний
аналіз перспективних підходів щодо
доцільності використання наукометричних

методів, що грунтуються на теорії
фракталів, в медицині
Для досягненя мети використані
методи контент-аналізу, системного
аналізу та логічного узагальнення
Результати та їх обговорення.
Об'єкти,
які
тепер
називаються
фракталами, були відомі задовго до того,
як отримали таку назву. Ідею «рекурсивної
самоподібності» було висунуто Ґотфрідом
Вільгельмом Лейбніцом. [4, 5]
У 1872 Карл Веєрштрас побудував
приклад функції, скрізь неперервної, але
ніде недиференційованої - графік цієї
функції на сьогодні вважають типовим
фракталом. [3, 4, 5]
У 1904 р Хельга фон Кох розробив
геометричне означення схожої функції, яка
тепер має назву сніжинки Коха. [4, 5]
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Ідею самоподібних кривих було далі
розвинено Полем П'єром Леві, який у своїй
роботі «Криві та поверхні на площині і в
просторі, які складаються із частин,
схожих на ціле», виданій у 1938 р., описав
фрактальну криву, відому тепер як крива
Леві. [4, 5]
Ґеорг Кантор навів приклади
підмножин дійсних чисел із незвичними
властивостями.
Ці
множини
тепер
називаються фракталами Кантора. [4, 5]
Ітераційні функції на комплексній
площині досліджувалися в кінці 19-го та
на початку 20-го століть Анрі Пуанкаре,
Феліксом Клейном, П'єром Фату та
Ґастоном Жюліа. Проте за браком сучасної
комп'ютерної графіки у них забракло
засобів відобразити красу і наукову
значимість багатьох із відкритих ними
об'єктів. [4, 5]
У 60-их роках ХХ століття Б.
Мандельброт
почав
дослідження
статистичних
самоподібностей
з
дробовими розмірностями. У 1975 році він
вперше використав слово фрактал як назву

для об'єктів, розмірність ХаусдорфаБезіковича, яких є дробовою на відміну від
топологічної розмірності, яка є завжди
цілим додатнім числом. В арсеналі
математики
Б.Мандельброт
знайшов
зручну кількісну міру неідеальності
об'єктів:
звивистості
контура,
зморшкуватості
поверхні,
пористості
об'єму. Цю міру запропонували два
математика: Фелікс Хаусдорф (1868-1942)
та Абрам Самойлович Безікович (18911970). [3]
На рис. 1 зображено трикутник
Серпінського. Трикутник Серпінського
(його
ще
називають
решетом
Серпінського) – різновид двовимірного
аналога
множини
Кантора.
Був
запропонований польським математиком
Вацлавом Серпінським у 1915 році. На
прикладі трикутника Серпінського стає
зрозумілим визначення фрактала дане
Б.Мандельбротом:
«Фракталом
називається структура, що складається із
частин, які певним чином подібні до
цілого».

Рис. 1 Трикутник Серпінського [4]
Трикутник
Серпінського
являє
собою
правильний
рівносторонній
трикутник
заповнений
подібними
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рівносторонніми,
але
меншими
трикутниками, які в свою чергу,
заповнюються ще меншими і так до
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безкінечності. [3, 4] На рис. 2 зображено
графічне визначення теореми Піфагора.
Дві з половиною тисячі років тому
Піфагор під час доведення теореми, яка
носить його ім'я (квадрат гіпотенузи

прямокутного трикутника дорівнює сумі
квадратів катетів: с2 = a2 + b2, побудував
фігуру, де на сторонах прямокутного
трикутника розташовані квадрати.

Мал. 2. Графічне зображення теореми Піфагора: с2 = a2 + b2 [4]
На рис. 3 зображено дерево Піфагора, яке є класичним прикладом фракталу [5]

Рис.. 3 Дерево Піфагора [5]
Дерево Піфагора складається з
квадратів, побудованих на сторонах
правильних рівносторонніх трикутників, а

останні, в свою чергу, будуються на на
сторонах квадрата
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Бенуа Мандельброт проілюстрував
своє математичне визначення фрактала
захоплюючими зображеннями, зробленими
за допомогою комп'ютера. Ці зображення
привернули увагу інших дослідників, що
призвело до широкого розповсюдження і
вживання терміну фрактал, а теорія
фракталів знайшла своє прикладне
використання у багатьох галузях. Зокрема,
вона лягла в основу наукометрії та з
успіхом використовується в інфоматиці.
[2, 3]
У наукометрії теорія фракталів
використовується
для
пошуку
закономірностей
серед
множини
емпіричних
даних.
Для
цього
використовують розмірність ХаусдорфаБезіковича та індекс Херста.
Показник
Хаусдорфа-Безіковича
пов'язаний з індексом Херста простою
залежністю, формула 1:
D=2–H
(формула 1)
де: D – показник (розмірність)
Хаусдорфа-Безіковича; Н – індекс Херста.
Величина показника ХаусдорфаБезіковича коливається в межах від 0 до
2,0. Чим ближче значення показника до
нуля, тим ідеальніша фігура (об'єкт), чим
ближче показника до 2,0, тим будова
(структура)
об'єкта
дослідження
хаотичніша.В ідеалі, коли показник
Хаусдорфа-Безіковича дорівнює нулю,
контур являє собою пряму лінію, поверхня
має бути ідеально гладенькою, а об'єм
однорідним.[2]
Якщо
розмірність
ХаусдорфаБезіковича)
є
кількісною
мірою
неідеальності об'єкта, то індекс Херста є
його протилежністю. Показник Херста,
навпаки,
є
мірою
персистентності
(впорядкованості) об'єкта чи явища,
зокрема, схильності динамічних процесів
до трендів (домінуючих тенденцій) на
відміну від хаотичного броуніського руху.
Індекс Херста «Н» є степеневим
показником у формулі 2.
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R
N
----- = (-----) Н (формула 2)
σ
2
де: Н – індекс Херста; R – розмах
варіації
(інтервал
–
різниця
між
мінімальним
та
максимальним
значеннями); σ – середнє стандартне
квадратове відхилення (сигма); N –
кількість років, взятих за основу при
вирівнюванні
динамічного
ряду
за
методом найменших квадратів.
Значення індексу Херста, яке
дорівнює ½ є граничним. Всі значення
менші однієї другої свідчать про низьку
вірогідність
формування
тренду
і
відповідно, про низьку вірогідність
прогнозу.
Індекс
Херста,
який
наближається до нуля, є свідченням
відсутності домінуючої тенденції (тренду),
аналізовані
величини
набувають
випадкових (хаотичних) значень. Значення
Н > ½ означає спрямованість в певну
сторону динаміки процесу в минулому і
високу вірогідність продовження динаміки
у тому ж напрямку в майбутньому. Чим
більше значення індексу Херста, яке
перевищує одну другу, тим вища
вірогідність прогнозу. [2]
Щоб зрозуміти прикладний характер
теорії фракталів, зокрема значимість
обчислення індексу Херста, в соціальній
медицині, доповнимо теоретичні викладки
конкретним
прикладом.
Для
цього
скористаємося статистичними даними
народжуваності в Україні впродовж 25
років, з 1991 по 2015 рр., таблиця 1.
Визначення домінуючої тенденції
при перегляді вищенаведеної низки
значень показника народжуваності являє
собою досить складне завдання. Дещо
полегшує
задачу побудова
графіка
динаміки нарожуваності, рис. 4.
Для отримання більш точного
прогнозу скористаємося вирівнюванням
графіка динаміки за методом найменших
квадратів [1]
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Таблиця 1.

1991
630813
1996
467211
2001
376478
2006
460368
2011
502595

1999

Рік
Народжуваність
Рік
Народжуваність
Рік
Народжуваність
Рік
Народжуваність
Рік
Народжуваність

Назва показника
1992
596785
1997
442581
2002
390688
2007
472657
2012
520705

1996

Народжуваність в Україні (абсолютні числа)

1993
557467
1998
419238
2003
408589
2008
510589
2013
503657

1994
521545
1999
389208
2004
427259
2009
512525
2014
465882

1995
492861
2000
385126
2005
426086
2010
497689
2015
411781
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Рис. 4 Динаміка нарожуваності в Україні
Вирівнювання рядів динаміки для
пошуку трендів (домінуючої тенденції)
можна виконувати відштовхуючись від
непарної кількості років: 3-х, 5-и, 7-и, 9-и і
т. д.. Кожного разу отримуємо пряму
лінію, кут нахилу якої буде відрізнятися
залежно від кількості років взятих за
основу при побудові вирівняного ряду.
Відповідно будуть відрізнятися і значення
прогнозованих показників. Обчислення
індексу Херста дозволяє вибрати найбільш
вірогідне значення показників прогнозу.
Заповнимо таблицю 2 вихідними
даними.

Хід обчислень (алгоритм) для
заповнення таблиці 2:
1. За середину ряду приймаємо 2014
рік.
2. Визначаємо постійну величину
рівняння ( А0 ) за формулою 3 :
Σу 1381314
А0 = --- = ----------- = 460438 (форм. 3)
n
3
3. Визначаємо суму значень у
стовчику ХУ. Для цього значення стовчика
Х та У перемножуємо і додаємо. Σуx = 91
870
4. Значення у стовчику Х підносимо
до квадрату, отримуємо значення даних у
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стовчику Х2 . Додаємо значення у стопчику
Х2 і отримуємо суму: ΣХ2 = 2.
5. Обчислюємо другу постійну
величину рівняння ( А1 ) за формулою 4:
Σух
91870
А1 = ------- =- ------- = 45935 (форм. 4)
ΣХ2
2

6. Обчислюємо вирівняні дані ряду
динаміки за формулою 5:
Ух = А0 + А1 х формула 5)
У1 = 460 438 + 49 935 · 1 = 506 373
У2 = 460 438 + 49 935 · 0 = 460 438
У3 = 460 438 + 49 935 · (-1) = 410 503

Таблиця 2
Вихідні дані для трендування та прогнозу народжуваності в Україні на наступні 3 роки
за даними 3-х попередніх років (2013-2015)
Роки

Середні значення
кількості сторінок, У

Умовний
час, Х

ХУ

Х2

Вирівняні дані,
Ух

2013
2014
2015
n =3
2016
2017
2018

503 651
465 882
411 781
Σу = 1 381 314

1
0
-1

503 651
0
-411 781
Σуx = 91 870

1
0
1
ΣХ2 = 2

У1 = 506 373
У2 = 460 438
У3 = 410 503
У4 = 360 568
У5 = 310 633
У6 = 260 698

-2
-3
-4

На цьому етапі ми отримали 3
значення для побудови вирівняного ряду
динаміки – тренду. Наступні 3 значення
(У4 ; У5 ; У6 ) будуть отримані за
допомогою екстраполяції тренду на 3
майбутні роки: 2016. 2017 і 2018.

У4 = 460 438 + 49 935 · (-2) = 360 568
У5 = 460 438 + 49 935 · (-3) = 310 633
У6 = 460 438 + 49 935 · (-4) = 260 698
За значеннями у таблиці 2 будуємо
два графіки: емпіричний та вирівняний
(трендовий, прогностичний), рис. 5.
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Прогнозовані рівні народжуваності

Рис. 5. Графіки реальних рівнів динаміки народжуваності за даними 3-х останніх років (20132015) та вирівняних за методом найменших квадратів рівнів народжуваності на наступні 3
роки: 2016, 2017, 2018 рр..
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На рис. 5 чітко видно домінуючу
тенденцію
(тренд)
до
зменшення
народжуваності в Україні. Мало того, ми
можемо з певною долею ймовірності
прогнозувати, що у 2016 році в Україні
народиться 360 568 дітей, у 2017-у році –
310 633, у 2018-у році – 260 698.
Для визначення ймовірність нашого
прогнозу
використаємо
обчислення
індексу Херста за формулою 2.
R
N
----- = (-----) Н
σ
2
Для того, щоб отримати значення
інтервалу R і величину стандартного
квадратового відхилення σ, які необхідні
для використання у формулі 2, дані
реальних рівнів народжуваності за 2013,

2014 і 2015 заносимо до таблиці Exel і до
утвореного масиву даних із 3-х значень
застосовуємо наступний алгоритм дій:
сервіс → аналіз даних → описова
статистика → підсумкова статистика
→ вхідний інтервал.
Використання
вищезазначеного
алгоритму дій програми Exel видає низку
показників статистичного аналізу, серед
яких є і ті, що нам потрібні для обчислення
за індексу Херста формулою 2, а саме:
середнє стандартне квадратове відхилення
«σ» та інтервал «R». Стосовно нашого
масиву
даних
із
3-х
показників
народжуваності за 2013, 2014 і 2015 рр.,
показники статистичного аналізу мають
наступні
числові
значення,
які
представлені у таблиці 3.
Таблиця 3
Результати статистичного аналізу програмою Excel показників народжуваності за 2013,
2014 і 2015 рр.

Назва показника
Середня арифметична
Похибка
Медіана
Мода
Середнє квадратове відхилення
Дисперсія
Ексцес (коефіцієнт гостровершинності)
Коефіцієнт асиметрії
Інтервал
Мінімум
Максимум
Сума
Рахунок (кількість значень)

Підставляємо значення із таблиці 3 у
формулу 2. У нашому прикладі середнє
стандартне квадратове відхилення σ =
46176; інтервал R = 91870; кількість років,
за які проводилося вирівнювання ряду
динаміки за методом найменших квадратів
N = 3. Розв'язуємо рівняння і отримуємо
значення індексу Херста, яке дорівнює
1,697.
91870
3
---------- = (-----) Н
461762
2
1,99 = 1,5 Н

Символ
М
m
Мо
Ме
σ
D
As
Ex
R
Xmin
Xmax
Σ
n

Числове значення
460438
26660
465882
Недостатньо даних
46176
2132222976
Недостатньо даних
-0,52
91870
411781
503651
1381314
3

Н = log 1,5 1,99 = 1,697
Для розв'язування рівняння доцільно
користуватися сайтом Інтернету «Онлай
калькулятор» URL: planetcalc/ru/419/ або
будь-яким іншим свйтом, де можливе
обчислення логарифмів.
Як
уже
зазначалось
вище,
розмірність
Хаусдорфа-Безіковича
пов'язана з індексом Херста простою
залежністю, формула 1:
D = 2 – H = 2 – 1,697 = 0,303
Отримані числові значення індексу
Херста Н = 1,697 (його величина набагато
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первищує граничне значеня Н = ½) та
розмірності Хаусдорфа-Безіковича D =
0,303 (величина, якої ближче до нуля, ніж
до 2,0) дозволяє зробити висновок про
високу вірогідність прогнозу.
Але чи є вона оптимальною? Для
відповіді на це питання необхідно
повторити вищеописану процедуру за
іншими вихідними даними, тобто: за
останніх 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 і
25 років. Після цього порівняти значення
індексу Херста і розмірності ХаусдорфаБезіковича для кожного з інтервалів і

вибрати той, де значення індексу Херста є
найбільшим, а розмірності ХаусдорфаБезіковича – найменшим.
Для прикладу повторимо процедуру
трендування для інтервалу 7 років.
Заповнимо таблицю 5 вихідними
даними.
Хід обчислень (алгоритм) для
заповнення таблиці 5:
1. За середину ряду приймаємо 2012
рік.
2. Визначаємо постійну величину
рівняння ( А0 ) за формулою 3 :
Таблиця 5
Вихідні дані для трендування та прогнозу народжуваності в Україні на наступні 3 роки
за даними 7-и попередніх років (2009 -2015)
Роки

Середні значення
кількості сторінок, У

Умовний
час, Х

ХУ

Х2

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
n =7
2016
2017
2018

512 525
497 689
502 595
520 705
503 657
465 882
411 781
Σу = 3 397 780

3
2
1
0
-1
-2
-3

1 537 575
995 378
502 595
0
-503 651
-931 764
-1 235 343
Σуx = 364 790

9
4
1
0
1
4
9
ΣХ2 = 28

-4
-5
-6

Σу 3397780
А0 = ---- = ---------- = 485397 (форм 3)
n
7
3. Визначаємо суму значень у
стовчику ХУ. Для цього значення стовчика
Х та У перемножуємо і додаємо. Σуx = 364
790
4. Значення у стовчику Х підносимо
до квадрату, отримуємо значення даних у
стовчику Х2 . Додаємо значення у стопчику
Х2 і отримуємо суму: ΣХ2 = 28.
5. Обчислюємо другу постійну
величину рівняння ( А1 ) за формулою 4:
Σух 364790
А1 = ----- = --------- = 13028 (форм/ 4)
ΣХ2
28
6. Обчислюємо вирівняні дані ряду
динаміки за формулою 5:
Ух = А0 + А1 х (формула 5)
34

Вирівняні дані, Ух
У1
У2
У3
У4
У5
У7
У7

= 524 481
= 511 453
= 498 425
= 485 397
= 472 369
= 459 341
= 446 313

У8 = 433 285
У9 = 420 257
У10 = 407 229

У1 = 485 397 + 13 028 · 3 = 524 481
У2 = 485 397 + 13 028 · 2 = 511 453
У3 = 485 397 + 13 028 · 1 = 498 425
У4 = 485 397 + 13 028 · 0 = 485 397
У5 = 485 397 + 13 028 · (-1) = 498 425
У6 = 485 397 + 13 028 · (-2) = 498 425
У7 = 485 397 + 13 028 · (-3) = 498 425
На цьому етапі ми отримали 7
значень для побудови вирівняного ряду
динаміки – тренду. Наступні 3 значення
(У8 ; У9 ; У10 ) будуть отримані за
допомогою екстраполяції тренду на 3
майбутні роки: 2016. 2017 і 2018.
У8 = 485 397 + 13 028 · (-4) = 433 285
У9 = 485 397 + 13 028 · (-5) = 420 257
У10 = 485 397 + 13 028 · (-6) = 407 229
За значеннями у таблиці 5 будуємо
два графіки: емпіричний та вирівняний
(трендовий, прогностичний), рис. 6.
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Рис. 6. Графіки реальних рівнів динаміки народжуваності за даними 7-и останніх років
(2009-2015 рр.) та вирівняних за методом найменших квадратів рівні народжуваності (тренд)
на наступні 3 роки: 2016, 2017, 2018 рр.
На рис. 6 чітко прослідковується домінуюча тенденція (тренд) до зменшення
народжуваності в Україні. З певною долею ймовірності можна ипрогнозувати, що у 2016
році в Україні народиться 433 285 дітей, у 2017-у році – 420 257, у 2018-у році – 407 229.
Таблиця 6
Результати статистичного аналізу програмою Excel показників народжуваності
за 2009 -2015 рр.
Назва показника
Середня арифметична
Похибка
Медіана
Мода
Середнє квадратове відхилення
Дисперсія
Ексцес (коефіцієнт гостровершинності)
Коефіцієнт асиметрії
Інтервал
Мінімум
Максимум
Сума
Рахунок (кількість значень)
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Символ
М
m
Мо
Ме
σ
D
As
Ex
R
Xmin
Xmax
Σ
n

Числове значення
487 833
14 277
502 596
Недостатньо даних
37 686
1 420 234 596
2,78
-1,71
108 924
411 781
520 705
3 414 705
7
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Прогностичні показники у першому
випадку (на основі 3-х останніх років) і в
другому випадку (на основі 7-и останніх
років) дещо відрізняються.
Для визначення найбільш ймовірного
прогнозу знову використаємо обчислення
індексу Херста за формулою 2.
R
N
----- = (-----) Н
σ
2
Для того, щоб отримати значення
інтервалу R і величину стандартного
квадратового відхилення σ, дані реальних
рівнів народжуваності за 2009; 2010, 2011,
2012, 2013, 2014 і 2015 заносимо до
таблиці Exel і до масиву даних із 7-х
значень народжуваності застосовуємо
наступний алгоритм дій: сервіс → аналіз
даних → описова статистика →
підсумкова статистика → вхідний
інтервал.
Стосовно нашого масиву даних
народжуваності за 7 років, показники
статистичного аналізу мають наступні
числові значення, які представлені у

таблиці 6. Отримані числові значення
індексу Херста Н = 0,847. Його величина
перевищує граничне значеня Н = ½ , але
менше, ніж для тренду побудованому за
даними 3-х років. Розмірність ХаусдорфаБезіковича D = 1,153 також більша, ніж в
попередньому
випадку.
Відтак,
це
дозволяє
зробити
висновок,
що
ймовірність прогнозу за значеннями 3-х
років є вищою, ніж за значеннями 7-и
років.
У таблиці 7 надано значення індексу
Херста
і
розмірності
ХаусдорфаБезіковича для 5 інтервалів, починаючи з
3-х років і завершуючи інтервалом за 11
років. При подальшому збільшенні
кількості років, за якими формується тренд
і обчислюються прогнозовані показники
народжуваності, величина індексу Херста
зростає,
а
розмірності
ХаусдорфаБезіковича – зменшується. Найбільшою є
величина індексу Херста (1,697) для
тренду побудованому на вихідних даних за
останні 3 роки.

Таблиця 7.
Значення індесу Херста і розмірності Хаусдорфа-Безіковича для визначення найбільшої
ймовірності прогнозованих показників народжуваності в Україні
Інтервал, років

Індекс Херста

3
5
7
9
11

1,697
1,0
0,847
0,773
0,642

Розмірність
ХаусдорфаБезіковича
0,303
1,0
1,153
1,227
1,358

Тому, найбільш вірогідними є
значеннями
прогнозованої
кількості
новонароджених у 2016, 2017 і 2018 рр.
360 568, 310 633 і 260 698, відповідно.
Необхідно відмітити, що теорія
фракталів має прикладне значення не лише
в соціальній медицині, але й у клінічній
медицині також. В людському організмі є
низка природніх фракталів. Зокрема,
бронхи розгалужуються за фрактальною
закономірністю. Кожний з бронхів
36

Прогнозовані рівні народжуваності
2016
2017
2018
360 568
409989
433 285
457648
483364

310 633
386344
420 257
451442
483856

260 698
362698
407 229
445236
484348

ділиться на два меншого діаметру, які в
свою чергу також діляться на два менших і
так далі, рис. 7. Галуження кровоносних
судин
також
має
фрактальну
закономірність. І це не примха природи, а
життєва необхідність забезпечення всіх
однотипних клітин певної тканини
організму
оксигеном
і
поживними
речовинами у рівній мірі, рис. 8.
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Рис. 7. Фрактальна структура бронхіального дерева (зліва) і судинного русла легень (справа)

Рис. 8. Фрактал галуження артерій і артеріол
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Порушення фрактальності є ознакою
патологічного процесу. Для прикладу
злоякісні
пухлини
характеризуються
втратою фрактальності судин, рис. 9.
Тому, перспективним напрямком розробки

нових діагностичних методів є створення
нових і удосконалення існуючих методів
діагностикиї, здатних вимірювати або
візуалізувати фрактальність різних органів
і тканин організму.

Рис. 9. Ангіографія нирки. Втрата фрактальності судин у ділянці пухлини на верхньому
полюсі нирки
Висновки.
Теорія фракталів має широку
перспективу прикладного використання у
медицині, як у соціальній, так і в клінічній.
В соціальній медицині теорія
фракталів
підвищує
ефективність
наукометричних
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методів оцінки значимості наукових
досліджень і вже сьогодні досить широко
використовується.
У клінічній медицині прикладне
використання теорії фракталів здатне
призвести
до
появи
нових
та
удосконалення
відомих
методів
діагностики і лікування.
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ ФРАКТАЛІВ В
МЕДИЦИНІ ТА В МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ
Свиридюк В.З.
КВНЗ «Житомирський інститут
медсестринства»
Житомирської обласної ради
Теорія фракталів виявилась надзвичайно
продуктивною, Вона лягла в основу низки
наукових напрямків, зокрема використовується
в наукометрії та у багатьох інших галузях, у
тому числі, і в охороні здоров'я.
Мета роботи - провести теоретичний
аналіз
перспективних
підходів
щодо
використання наукометричних методів, що
грунтуються на теорії фракталів, в медицині
Для досягненя мети використані методи
контент-аналізу, системного аналізу та
логічного узагальнення
Результати.
За
допомогою
теорії
фракталів
проаналізовано
динаміку
народжуваності в Україні. Встановлено, що
народжуваність має тенденцію до зменшення.
Індекс Херста був найбільшим (1,697) для
тренду побудованому на основі вихідних даних
за останні 3 роки (:2013; 2014 і 2015).
Відповідно,
прогнозована
кількість
новонароджених у 2016 році становитиме
360 568; у 2017 році - 310 633; у 2018 році 260 698 осіб.
Висновки. Теорія фракталів має широку
перспективу прикладного використання у
медицині, як у соціальній, так і в клінічній.
Ключові слова: фрактал, наукометрія,
індекс Херста, розмірність ХаусдорфаБезіковича, медицина.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРИИ
ФРАКТАЛОВ В МЕДИЦИНЕ И В
МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
Свиридюк В.З.
КВУЗ «Житомирский институт
медсестринства»
Житомирского областного совета
Теория фракталов оказалась чрезвычайно
продуктивной, Она положена в основание
ряда научных направлений, в частности,
используется в наукометрии и во многих
других отраслях, в том числе, в
здравоохранении.
Цель работы - провести теоретический
анализ перспективных подходов, касающихся
использования наукометрических методов,
которые основаны на теории фракталов, в
медицине
Для достижения цели использованы
методы контент-анализа,
системного
аналіза и логического обобщения
Результаты.
При
помощи
теории
фракталов
проанализировано
динмику
рождаемости в Украине Установлено, что
рождаемость
имеет
тенденцию
к
уменьшению.
Индекс
Херста
был
наибольшим (1,697) для тренда выстроенном
на основании исходных данных данных
последних 3-х лет (:2013; 2014 і 2015).
Соответственно,
прогнозируемое
количество новорожденных в 2016 году
составит 360 568; в 2017 году - 310 633; в
2018 году - 260 698 лиц.
Выводы.
Теория
фракталов
имеет
широкую
перспективу
прикладного
использования в медицині, как в социальной,
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так и в клинической.
Ключевые
слова:
фрактал,
наукометрия, индекс Херста, размерность
Хаусдорфа-Безиковича, медицина.
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МЕДИЧНА ОСВІТА
УДК 378.147 + 811.111+ 811.112.2
ГРУПОВА ФОРМА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ У
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Довгорук Л. П.
Новгород – Сіверське медичне училище

THE WORKGROUP OF STUDY OF A FOREIGN LANGUAGE OF FUTURE
SPECIALISTS IN THE HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS
Dovhoruk L. P.
Novhorod – Siverskyy medical school
Abstract. The article describes the historical development of the collaboration learning and
underlines the fact that a language is a social phenomenon, a mean of communication and it should
be studied only in the group.
The work writes up the competence and the role of a teacher with the use of group
technologies; reveals some psychological, pedagogical and methodological bases of the
cooperative learning.
One can notice peculiarities of the workgroup's organization of the cognitive activity of
students – specialists in classes of a foreign language.
The paper argues that any interactive study based on the partnership and conditions of the
constant active cooperation of all students is possible only due to the presence of the workgroup.
The design of vital situations, use of role games, the common decision of problems with the
help of analysis form the basis of the collaboration with the use of group technologies in the
process of a foreign language teaching in the higher educational establishments; it helps to create
favorable conditions to solve socially – psychological tasks, to enhance reserve possibilities of
students and realize the educational potential in the process of study.
The work presents a sequence and regulation of realization of the workgroup, paying special
attention to the reflection as the ability of a person to self – knowledge.
The article defines the main conditions of the organization of the group activity of students in
the process of a foreign language study, characterizes the types of the collaborative learning (work
in pairs, work with three students, work in a small group), explains their aspects.
We can observe the use of an interesting and effective methodgroup “The Method of
situational approach” and get acquainted with its classification.
The article determines advantages of the workgroup's organization of study as compared to
other organizational methods and summarizes the value of the cooperative learning for mastering
of knowledge of a foreign language.
Key words: the workgroup, interactive technologies, collaboration.
Актуальність проблеми полягає в
тому, що пошук нових технологій
організації навчально – пізнавальної
діяльності, які б сприяли формуванню

комунікативної,
творчої
та
конкурентноспроможної
особистості
майбутніх фахівців, є досить актуальним на
сучасному етапі реформування вищої
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освіти. Внаслідок наукового прогресу
з’явилися нові форми та методи навчальної
діяльності, змінилися вимоги до викладача.
Викладач не просто транслятор готових
ідей, він коригатор інтелектуального і
творчого потенціалу студентів.
Навчальний процес збагачується
інноваційними методами і прийомами
навчання, які дозволяють студентам стати
активними учасниками освітнього процесу.
Саме тому у вищому навчальному закладі
потрібно створювати умови, за яких
майбутній фахівець не лише поглиблює свої
знання, черпає інформацію, проявляє
пізнавальну активність, а й формується як
особистість:
виражає
власну
індивідуальність, суб'єктність, соціальну
активність. Звідси - логічні розроблення і
впровадження в навчальний процес нових
інтерактивних технологій, групових форм
навчання, які забезпечують свободу
творчості особистості.
Мета дослідження - проаналізувати
групові форми навчальної діяльності
студентів вищих навчальних закладів на
заняттях з іноземної мови; розкрити їх
особливості та переваги.
Матеріали та методи:
 опрацювання
наукових
джерел
інформації;
 робота
з
психологічною
та
педагогічною літературою;
 систематизація.
Отримані
результати
та
обговорення. Для того, щоб спілкуватися з
людьми і спілкуватися якнайкраще –
вивчається мова. Людина і соціум є одним
цілим, тому мову, як соціальне явище,
необхідно вивчати
саме в групі, щоб
людина могла прослухати, проговорити та
програти в життєвих ситуаціях певні її
елементи і, як результат, здобути
комунікативні навички та вміння. Відомо,
що в гурті робота робиться краще і
підтвердженням цьому є народні приказки:
“ Одна голова добре, а дві - краще ”, “ Одна
квітка не робить вінка ”,
“ Дружній череді і вовк не страшний ”.
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Навчаючись
у
групі,
людина
переживає позитивні емоції та розуміє, що
вона не самотня та не гірша за інших;
відчуває, що на неї чекають та її раді
бачити; знає, що вона розвивається та
набуває нових знань; порівнює свої знання
та себе з іншими. Все це завжди спонукає
людину до більш повного розкриття свого
потенціалу.
Групова діяльність навчання має і
свою історію становлення. Перші групові
форми навчання з’явились в освіті України
на початку минулого століття. Це були
проектний метод, виробничі та трудові
екскурсії, практики. Але поступово вони
перетворилися
на
репродуктивно
орієнтовані, з пануючою стандартизацією
через відсутність методичної підтримки та
недостатність
теоретичних
знань
та
перевірки.
У п’ятдесяті - семидесяті роки
двадцятого століття видатні педагоги (В.
Сухомлинський, В. Шаталов, Є. Ільїн)
заснували теоретичні та практичні основи
розвиваючого навчання, які пізніше були
доповнені та вдосконалені науковцями із
Західної Європи та США. Останні довели,
що групові форми навчання дозволяють
студентам краще засвоїти поданий матеріал,
тому що в освітній процес включаються дія,
практика, воля, почуття і свідомість тих, хто
навчається.
В чому ж полягає успіх групової
діяльності? Аналіз наукових джерел
інформації доводить, що використання
групової роботи в процесі вивчення
іноземної мови є ефективним, бо це
розвиває та підтримує позитивне відчуття
цілісної групи серед студентів. Інтерактивне
навчання (дискусія, робота в групах)
дозволяє зробити навчально – виховний
процес продуктивним, якісним та цікавим. І
навпаки, пасивне навчання
(лекція,
читання) приносить низькі результати та
знижує інтерес в студентів до пізнавальної
діяльності. [1,13].
Необхідна складова групової форми
навчання – становлення кожного члена
групи
як
особистості.
Студентам
подобається повідомляти про свої незвичні
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події та досягнення в житті. Розповідаючи
про цікаве та хвилююче, студенти легше
долають мовні труднощі та перешкоди,
мають можливість продемонструвати свої
знання та успіхи перед товаришами. Саме
це
допомагає
студентам
самостверджуватись. Спочатку в групі на
занятті, а потім – в суспільстві. Варто
зазначити, що індивідуальне навчання
позбавлено подібних переваг.
Особлива увага приділяється питанню
компетенції викладача в роботі зі
студентами, адже викладач організовує,
спрямовує та керує роботою навчальних
груп. Відомо, що повноцінна робота
студентів
в
групах
залежить
від
професійних вмінь та навичок викладача,
який
зобов’язаний
забезпечити
доброзичливу атмосферу на занятті, завжди
уважно підходити до створення навчальних
груп, постійно враховувати індивідуальні
особливості
та
інтереси
студентів,
раціонально розподіляти час на виконання
завдань, розуміти психологічні перепони до
навчання студентів і з радістю допомагати
подолати їм ці бар’єри. Вищевказані
обов’язки
викладача
допомагають
студентам сформувати дружні зв’язки в
групах та добре співпрацювати. Для
викладачів іноземних мов – це найбільше
задоволення!
Відповідно
до
психолого
–
педагогічних та методичних основ групова
навчальна діяльність студентів не буває
єдиною формою роботи на навчальному
занятті, її доповнюють фронтальна та
індивідуальна робота. Кожне заняття, де
переважають групові форми організації,
включає звертання викладача до студентів,
постановку
проблеми,
а
також
індивідуальне
виконання
студентами
частини
роботи
з
подальшим
узагальненням та підведенням підсумків.
О.Л.Пометун, розглядаючи групове
навчання
як
одну
з
складових
інтерактивних технологій, звертає увагу на
певні вимоги до структури занять, що має
складатися з наступних компонентів:
а)
мотиваційної частини;
б)
теми,
мети
та
певних

результатів;
в)
додаткової інформації для
виконання завдань;
г) інтерактивних методів і прийомів
навчання;
д)
підведення
підсумків,
оцінювання результатів заняття [5].
Мотивація
є
своєрідною
психологічною паузою, яка дозволяє
студентам здійснити успішний перехід до
вивчення іншого предмету та виконати
подані завдання.
Майбутні результати заняття будуть
залежати
від
особистого
ставлення
студентів до способів навчально –
пізнавальної діяльності та від правильних
дій, спрямованих на засвоєння знань теми.
Результати заняття іноземної мови з
використанням групової форми організації
навчальної діяльності мають відповідати
таким вимогам:
 висвітлювати діяльність на занятті
студентів, а не викладача;
 чітко відбивати рівень навчальних
досягнень, який очікується в результаті
заняття;
 бути коротким, ясним і зрозумілим
для студентів та викладача.
Додаткова інформація, яку надає
викладач на занятті або на самостійне
опрацювання, дозволяє студентам якісно
виконати практичні завдання за короткий
проміжок часу, досягнути максимального
ефекту та отримати гарні результати.
Групова робота - центральна частина
заняття, яка має свої правила організації:
 інструктування
викладач
розповідає учасникам про роботу груп;
 створення викладачем груп та
пояснення учасникам отриманих завдань;
 діяльність учасників у групах;
 демонстрація
виконаних
вправ
учасниками груп;
 рефлексія навчальної діяльності.
Рефлексія є природним невід’ємним і
найважливішим компонентом групового
навчання на занятті з іноземної мови.
Вона дає можливість студентам:
 усвідомити,чому вони навчались;

МАГІСТР МЕДСЕСТРИНСТВА № 1 (17) 2017

43

 здобути певний життєвий досвід;
 визначити
рівень
засвоєння
матеріалу;
 навчитися
самостійно
опрацьовувати поданий матеріал;
 порівнювати свої погляди та думки з
іншими;
 корегувати дії;
викладачеві:
1) побачити реакцію студентів на
навчання та вносити необхідні корективи.
Аналіз літератури дає можливість
визначити основні психолого-педагогічні
умови організації групової діяльності
студентів у навчанні іноземної мови, а саме:
 використання
фронтальних
та
індивідуальних форм навчання;
 опора на структуру заняття;
 застосування різних методів та
прийомів навчання;
 відповідальність всіх членів групи
за результат завдання;
 взаємодія та взаємоповага в групах;
 корекція і контроль викладачем
діяльності груп.
Групова
навчальна
діяльність
пов’язана також із застосуванням активних
методів
навчання,
відмінними
особливостями яких є навчання у
ситуаціях, максимально наближених до
реальних; набуття не лише знань, але, в
першу чергу умінь та навичок; навчання в
емоційно насиченому процесі колективної
творчої праці. Значний досвід накопичено
щодо розробки та застосування різних
видів активних методів та інтерактивних
технологій навчання: симуляцій, імітацій,
рольових
ігор,
мозкового
штурму,
технологій
опрацювання
дискусійних
питань, де навчання ґрунтується на
взаємодії та спілкуванні членів групи. Ось
чому при використанні інтерактивних
технологій переважають такі форми
групової навчальної діяльності, як парна
робота, робота в трійках, малих групах
(4-6 осіб) [5, с. 79; 6].
Робота
в
парах
може
використовуватись
для
вирішення
навчальних цілей: засвоєння знань,
44

закріплення
вивченого
матеріалу,
контролю здобутих вмінь та навичок тощо.
Парна робота має свої переваги:
 вчить студентів висловлювати свою
точку зору та переконувати інших;
 розвиває
навички
критичного
мислення;
 сприяє
розвитку
навичок
міжособистісного
та
професійного
спілкування;
 виховує в студентів позитивне
ставлення до процесу навчання.
“ Робота в парах дає можливість
залучити всіх, хто навчається до
інтерактивної комунікації за короткий
період часу уникаючи організаційних
труднощів, притаманних роботі у складі
великих груп ” [7, с. 178].
Роботі в трійках також приділяється
особлива увага на практичних заняттях з
іноземної
мови.
Працюючи
разом,
студенти швидше виконують отримане
завдання та набувають вмінь вести
дискусію. Для роботи в трійках доцільно
використовувати наступне:
 роботу з текстом чи письмовим
документом;
 проведення інтерв’ю і визначення
ставлення партнера до заданого читання,
відео чи іншої навчальної діяльності;
 розігрування
професійно
орієнтованої рольової гри;
 вирішення проблемного завдання;
 проведення « мозкового штурму».
Робота
в
малих
групах
використовується
для
розв'язання
складніших
завдань,
які
вимагають
колективного
розв'язання.
Важливi
моменти: опрацювання змісту й подання
малими групами студентів результат
колективної діяльності [2].
Залежно
від
змісту та
мети
навчального заняття з іноземної мови
можливі такі варіанти організації роботи
малих груп студентів, як “ Діалог ”, зміст
якого полягає в спільному пошуку малими
групами студентів спільного узгодженого
рішення; “ Синтез думок ”, тобто передача
отриманих однією групою студентів
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часткових
результатів
розв’язання
проблеми іншим групам, які доповнюють їх
своїми думками, ідеями, пропозиціями,
наголошуючи на тому, із чим вони не згідні,
що й чому заперечують; “ Спільний проект
”, суть якого полягає в тому, що завдання,
які отримують малі групи студентів, мають
різне змістове навантаження і висвітлюють
проблему з різних боків; після закінчення
роботи кожна мала група звітує і наводить
свої
аргументи
та
положення;
на
завершення складається спільний проект,
який рецензує група експертів; “ Пошук
інформації ”– це творчий пошук інформації,
що доповнює матеріал попереднього
практичного
заняття,
виконаного
домашнього завдання, а потім відповіді на
запитання, їх обговорення; “Коло ідей”, яке
передбачає
розв’язання
суперечливих
питань, створення списку ідей і залучення
всіх студентів до їх обговорення;
застосовується зазвичай тоді, коли всі малі
групи студентів мають виконувати одне й те
ж складне завдання [3].
Для
вивчення
іноземної
мови
студентами вищих навчальних закладів, як
свідчить практична робота, цікавим та
ефективним виявився “Метод ситуаційного
навчання ” або “ кейс- метод ”, як метод
аналізу ситуацій, сутність якого полягає в
осмисленні студентами реальної життєвої
ситуації, опис якої водночас відображає
практичну проблему, а також актуалізує
комплекс знань, які потрібно засвоїти під
час розв’язання цієї проблеми. Зазначимо,
що кейс-метод розглядаємо як складну
систему, яка містить низку інших методів:
системний аналіз, проблемний метод,
уявний експеримент, метод опису, ігрові
методи, мозковий штурм, дискусію. Під час
викладання
іноземної
мови
використовуються різні типи кейсів. Так, за
ступенем складності класифікують кейси на
кейс-випадок, кейс-вправа, кейс-ситуація.
Кейс-випадок – короткий кейс, який
розповідає про певний випадок; його можна
використовувати
на
занятті,
щоб
проілюструвати певну ідею або поставити
запитання для обговорення, наприклад, під
час вивчення розмовної теми “ Іноземна

мова та її значення в суспільстві ”, “
Захоплення та дозвілля ”,
“ Моє рідне місто(село) ”. Такий кейс
можна прочитати швидко, і студентам не
потрібно готуватися до нього вдома.
Кейс-вправа
дає
змогу
використовувати на практиці отримані
навички. Наприклад, можна запропонувати
завдання: “ Мій медичний коледж ”, “З
історії медицини ” або ж “ Медична освіта в
Україні ”.
Кейс-ситуація – класичний кейс, який
потребує від студентів глибокого й
докладно аналізу ситуації; у цьому разі
ставлять запитання, на яке мають відповісти
студенти, отже, кейс-ситуація вимагає часу
для докладного ознайомлення і попередньої
підготовки. Орієнтовні проблеми: “Захист
навколишнього середовища ”, “Ви учасник
щорічної науково-практичної конференції і
ваше завдання зробити доповідь на тему “
Медицина України в ХХІ столітті – наші
досягнення ” ” [4].
Ми з’ясували, що використання цього
методу передбачає відхід від механічного
нагромадження іншомовних знань до більш
прагматичного підходу відносно реальної
діяльності студента. Мета цього методу
полягає в тому, щоб навчити студентів
через спільну їх навчально-пізнавальну
діяльність
аналізувати
інформацію,
виявляти проблеми, шукати оптимальні
шляхи
їх
розв’язання.
Особливо
наголошуємо
на
ролі
групового
обговорення певних пропозицій, що дає
змогу студентам розвивати навички
групової роботи.
В результаті нашого дослідження ми
виділили наступні переваги групової форми
організації навчання іноземній мові
майбутніх спеціалістів:
1) Групова форма роботи забезпечує
інтерактивність мовлення.
“ Ще одним недоліком традиційного
методу виступає
обмеження
мовної
ініціативи того, хто навчається, що,
відповідно, суперечить природнім процесам
комунікації ”. Робота у групах забезпечує
інтерактивність мовлення і найбільш
відповідає
принципам
природної
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комунікації. [7, с. 173].
Групова форма роботи створює
сприятливий психологічний клімат на
занятті.
При такій формі організації навчання
зменшується психологічна напруга, що
супроводжує відповідь перед великою
аудиторією.
Групова
робота
сприяє
індивідуалізації навчання.
Підбираючи склад груп та окремі
завдання кожній групі, викладач може
враховувати індивідуальні особливості
кожного студента.
Групова робота сприяє зростанню
мотиваційної готовності.
Групова робота сприяє зростанню
відповідальності кожного студента за
результати своєї праці, оскільки виконання
поставленого завдання можливе лише за
умови ефективної співпраці всіх членів
групи.
Групова організація навчального
процесу за принципом динамічних груп
підвищує
рівень
взаємосприйняття
студентів. Такий вид групової діяльності
сприяє формуванню та розвитку у членів

групи особистісних рис, які необхідні для
здійснення успішної групової навчальної
діяльності та їх подальшого застосування у
професійній діяльності.
Висновки
та
перспективи
подальших
досліджень.
Підбиваючи
підсумок щодо застосування групових форм
навчання іноземній мові студентів у вищих
навчальних закладах, відзначаємо їх
значення не лише для формування
іншомовних знань, а й для розвитку
комунікативної
компетенції,
культури
спілкування, формування навичок роботи в
групі. Принципи колективного навчання
передбачають, по-перше, суб’єкт-суб’єктну
взаємодію викладача і студентів на занятті;
по-друге, участь кожного студента в
пошуку нової інформації її активного
засвоєння; по-третє, взаємне інформаційне
та психологічно-емоційне збагачення всіх
учасників
педагогічного
процесу.
Подальшого дослідження потребує аналіз
інтерактивних
методів
формування
комунікативної компетентності майбутніх
спеціалістів під час вивчення ними
іноземної мови.
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ГРУПОВА ФОРМА НАВЧАННЯ
ІНОЗЕМНІЙ МОВІ МАЙБУТНІХ
СПЕЦІАЛІСТІВ У ВИЩИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

ГРУППОВАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТАННОМУ ЯЗЫКУ БУДУЩИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШИХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Довгорук Л.П.
Довгорук Л..П.
Новгород – Сіверське медичне училище Новгород – Северское медицинское училище
Анотація. Дана стаття описує
історичний розвиток групової форми
навчання та підкреслює, що мова – явище
соціальне, слугує засобом спілкування і
природніше вивчати саме в групі.
Звертає увагу на компетенції та роль
викладача при використанні групових
технологій;
висвітлює
психолого
–
педагогічні та методичні основи групової
форми навчання.
Розкриває особливості групових форм
організації
пізнавальної
діяльності
студентів – майбутніх спеціалістів на
заняттях з іноземної мови.
Доводить, що інтерактивне навчання,
яке базується на співпраці та відбувається
за умов постійної активної взаємодії всіх
студентів, можливе лише за умови
організації групової діяльності.
Моделювання життєвих ситуацій,
використання
рольових
ігор,
спільне
вирішення проблем на основі аналізу – все це
формує
основу
співробітництва
при
використанні групових технологій навчання у
вивченні іноземних мов у вищих навчальних
закладах і створює сприятливі умови для
вирішення соціально – психологічних завдань,
активізації
резервних
можливостей
студентів
та
реалізації
виховного
потенціалу навчального процесу.
Робота подає послідовність та
регламент проведення групової роботи,
особливої уваги надаючи рефлексії як
здатності
людини
до
самопізнання.
Розглядає основні умови організації групової
діяльності студентів у навчанні іноземної
мови, описує форми групової діяльності (
парна робота, робота в трійках, малих
групах), розкриває їх особливості.

Аннотация.
Данная
статья
описывает
историческое
развитие
групповой формы обучения и указывает на
тот факт, что язык – явление социальное,
служит способом общения, естественнее
всего изучать в группе.
Обращает
внимание
на
компетентность и роль преподавателя при
использовании
групповых
технологий;
излагает психолого – педагогические и
методические основы групповой формы
обучения.
Раскрывает особенности групповых
форм
организации
познавательной
деятельности
студентов
–
будущих
специалистов на занятиях иностранного
языка.
Доказывает,
что
интерактивное
обучение,
которое
происходит
при
постоянном и активном взаимодействии
всех
студентов,
основывается
на
сотрудничестве, возможно только при
условии
организации
групповой
деятельности.
Моделирование жизненных ситуаций,
использование ролевых игр, общее решение
проблем на основе анализа – все это
формирует основу сотрудничества при
использовании
групповых
технологий
обучения в изучении иностранных языков у
высших учебных заведениях и создает
благоприятные
условия
для
решения
социально
–
психологических
задач,
активизации
резервных
возможностей
студентов и реализации воспитательного
потенциала обучающего процесса.
Работа подает последовательность и
регламент проведения групповой работы, где
особенное внимание сконцентрировано на
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Привертає увагу на використання
цікавого та ефективного групового методу “
Методу ситуаційного навчання ”, подає його
класифікацію.
Визначає переваги групової форми
організації навчання в порівнянні з іншими
організаційними формами навчання та
узагальнює значення групових форм для
засвоєння знань з іноземної мови.
Ключові
слова:
групова форма
навчання,
інтерактивні
технології,
співпраця.
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рефлексию, как способности человека к
самопознанию.
Рассматривает основные условия
организации
групповой
деятельности
студентов в обучении иностранному языку,
формы групповой деятельности (работа в
парах, тройках и малых группах) и их
особенности.
Статья привлекает внимание на
использование интересного и эффективного
группового метода “Метода ситуационного
обучения”, описывает его классификацию.
Определяет преимущество групповой
формы организации обучения и сравнении с
другими
организационными
формами
обучения и обосновывает значение групповых
форм для усвоения знаний по иностранному
языку.
Ключевые слова: групповая форма
обучения,
интерактивные
технологии,
сотрудничество.
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МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ У ВИКЛАДАННІ УКРАЇНСЬКОЇ
ЛІТЕРАТУРИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНОГО ФАХІВЦЯ
Попова Н.О.
КВНЗ «Кіровоградський медичний коледж ім. Є.Й. Мухіна»
Кіровоградської обласної ради

INTERDISCIPLINARY INTEGRATION IN THE PROCESS OF TEACHING
UKRAINIAN LITERATURE AS A MEANS OF A COMPETENT SPECIALIST
DEVELOPMENT
Natalia Popova
MHEI "Kirovograd Medical College. E.Y. Mukhina "
Kirovohrad Regional Council
Abstract. New methods for high school students study are required for the reforming
educational sector in Ukraine. The most important factor in students training and education is not
only to form skilled and competitive specialists, but to develop a highly-educated personality able to
perform self-development and self-improvement. One of the most important programs of modern
professional education is future specialists training in the context of integration. Interdisciplinary
integration is an essential component of medical specialists training. The problem of the research is
the use of interdisciplinary integration in forming core competencies of highly cultured competitive
specialists at higher educational institutions of I and II levels of accreditation. The article discusses
the advantages of using interdisciplinary links in teaching humanities; the methods and techniques
of using the interdisciplinary integration during classes of Ukrainian literature and the formation of
an artistic vision of the next generation are outlined.
Key words: interdisciplinary integration, core competencies, literature, art.
Актуальність проблеми. Стрімкий
розвиток освітнього процесу в Україні
вимагає від суспільства нових підходів у
вихованні та навчанні підростаючого
покоління.
Особливого
підходу,
враховуючи реформування галузі, вимагає
організація навчання у ВНЗ І-ІІ рівня
акредитації.
Головним
показником
освітньої діяльності є якість надання
освітніх
послуг,
формування
конкурентноспроможних
навчальних
закладів, які, в свою чергу, беруть на меті
виховання
конкурентноспроможних
випускників. Події останніх років в
Україні змінили свідомість кожного
громадянина, який орієнтований на
європейські орієнтири розвитку. Тому
актуальним, як ніколи, є організація нових

підходів в освітньому процесі та побудови
такої системи підготовки молодших
спеціалістів,
яка
в
подальшому
забезпечить як конкурентноспроможність
випускників навчальних закладів, так і
сприятиме формуванню престижу та
іміджу окремо взятого ВНЗ І-ІІ рівнів
акредитації. «Завдання сучасної освіти –
сформувати
особистість
майбутнього
фахівця, готового до успішної професійної
діяльності, оновлення професійних знань,
уміння проектування, професійне і
особисте зростання» [1].
Враховуючи швидкоплинні процеси
розвитку суспільства, на перший план
висуваються
проблеми
формування
високоосвічених
і
висококультурних
спеціалістів. Одним із шляхів формування
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світогляду, культури, громадянської та
патріотичної свідомості є забезпечення
міждисциплінарної інтеграції під час
викладання курсу української літератури.
Способи реалізації міжпредметних зв'язків
у професійній підготовці майбутніх
фахівців висвітлено у дослідженнях А.
Коломієць, І. Звєрєва, В. Федорової, Н.
Борисенко, А. Усової, О. Пєхоти, В.
Семиченко та ін. Учені наголошують на
тому,
що
міжпредметні
зв'язки
відображають наукові зв'язки в змісті
нормативних
навчальних
дисциплін.
Зокрема І. Звєрєв [2] зазначає, що варто
розрізняти види міжпредметних зв'язків за
їх функцією у формуванні понять: 1)
використання раніше засвоєних понять під
час вивчення змісту наступної дисципліни;
2)
забезпечення
наступності
і
перспективності в розвитку понять; 3)
забезпечення єдності в інтерпретації
наукових
понять;
4)
недопущення
дублювання під час формування одних і
тих самих понять під час вивчення різних
предметів;
5)
систематизація
й
узагальнення понять.
Мета дослідження: дослідити роль
застосування
міждисциплінарної
інтеграції, з метою формування ключових
компетенцій
висококультурних,
конкурентноспроможних фахівців у ВНЗ ІІІ рівня акредитації.
Матеріали та методи: системного
аналізу та логічного узагальнення.
Результати та їх обговорення.
Якісно новий рівень викладання курсу
української літератури
забезпечить не
тільки зацікавлення студентів кращими
зразками всесвітньовідомих творів, а й
забезпечить
формування
ключових
компетенцій, які сприятимуть розвитку
гармонійної особистості. Тому, саме з
метою духовного збагачення, сприяння
всебічному розвитку особистості, велику
роль у процесі викладання відіграє
міждисциплінарна
інтеграція.
Адже
справжнє пізнання дійсності не можна
забезпечити
лише
вивченням
суто
літературних
творів.
Знайомство
з
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творчістю
українських
письменників
необхідно розглядати в комплексі з
різними видами мистецтва: музикою,
театром,
образотворчим
мистецтвом,
кіномистецтвом.
Саме
формування
мистецького
світогляду
сприятиме
зацікавленню студентів та формування їх
світогляду.
Можливість інтеграції різних видів
мистецтв при викладанні літератури
полягає у ряді спільних рис, головна з яких
динамічність. Саме література і музика види динамічних мистецтв, що існують за
ідентичними
ритміко-словесними
закономірностями. «Роль музики в житті
суспільства надзвичайно велика. Як будьяке мистецтво, вона може з великою силою
виражати те, чим живуть люди: горе,
радість, заповітні сподівання, мрії про
щастя. Музика – це мистецтво динамічне,
виразне, слухове, а про можливості музики
синтезуватися з різними видами мистецтва
знали ще у 19 ст. (Вагнер, Берліоз,
Шуман)» [3]. Взаємодія музики і
літератури надає великі можливості як для
підсилення
сприйняття
літературних
творів, так і для проведення літературного
аналізу
безпосередньо.
Взаємозв'язок
літератури і музики ми спостерігаємо у
багатьох програмових літературних творах
періоду кінця 19-20 ст, в основі яких
лежить музична тематика. Новела М.
Коцюбинського
"Intermezzo"
посiдає
особливе мiсце не тiльки у творчостi
видатного письменника, а й в українськiй
прозi. Що означає слово «Intermezzo»? «перепочинок», «пауза».; у музиці - це
інструментальна п’єса довільної будови
або окремий епізод в опері. Назва твору
дуже влучна, вона тісно переплітається зі
змістом. Під нею ми розуміємо перерву в
творчості, насолоду музикою природи.
Тому знайомство з даним твором
пропоную в синтезі із прослуховуванням
фортепіанної музики Ф.Ліста, Ф.Шопена,
М.Лисенка.
Окремо про музичність можна
говорити в творчості Лесі Українки, для
якої музика була могутнім імпульсом
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творчості. Поряд із знайомством з
поетичними творами – цикл «Сім струн»,
поезії «До мого фортепіано», пропоную до
прослуховування
музичні
твори
Ф.Шопена, твори якого Леся Українка
виконувала з величезною майстерністю,
незважаючи на тяжку хворобу. Як митець
слова, письменниця високо цінувала пісню
— витвір народного мистецтва, тому як
кредо сприймаються слова: «Стояла я і
слухала весну». Леся Українка в своїй
творчості відобразила новий підхід до
народної пісні як до самобутнього явища.
Наскрізь
пройнята
музикальністю
безсмертна «Лісова пісня». Назва твору
говорить про те, що у драмі-феєрії все
пов'язане з пісенністю, звуками природи.
Леся Українка вперше у цьому творі
впроваджує в дію живе звучання народних
мелодій.
Вона
сама
підбирає
16
волинських пісень, включаючи їх як
нотний додаток до п'єси. Окрім музики
народних пісень, яка пропонується до
прослуховування під час заняття, можна
використовувати відеоуривки з балету
М.Скорульського, водночас звертаючи
увагу студентів на особливості мови
танцю.
Надзвичайною
музичністю
вирізняється українська поезія. Творчість
І.Франка,
П.Тичини,
В.Сосюри,
А.Малишка, Б.Олійника, багато творів
яких покладено на музику, що дозволяє не
тільки порівнювати окремо поезію та
пісню, а й сприяти формуванню
мистецьких образів сучасної культури.
Особливої уваги заслуговує виняткове
музичне обдарування П.Тичини, що
допомогло йому створити незабутні твори,
неповторність яких відома широкому
загалу читачів. Адже таких барв, такої
мелодики рядків ми не зустрінемо в поезії
інших творців української літератури.
Музичність ранніх творів П.Тичини
свідчить про рідкісний талант митця та
його безмежний політ думки, яка
простежується у віршах. Тому аналiз
раннiх поезiй Тичини, визначення їх
проблематики, поетики та мотивiв здається

важливим i актуальним, особливо за часи
вiдродження
нацiональної
культури,
переоцiнки
цiнностей,
виявлення
нацiональних iдеалiв та символiки.
«Кларнетизм — термін, запропонований
Ю. Лавріненком та В.Баркою для
позначення стильової якості синтетичної
лірики раннього П.Тичини і походить від
назви його збірки "Сонячні кларнети"
(1918). Особливе місце в синкретичному
кларнетизмі посідає панмузична стихія,
котра
приборкує
хаос,
постаючи
домінантним принципом тичининської
поетики, в якій відбився критично
переосмислений досвід народної пісні та
символізму.
Синтетичне
мислення
схильного до "кольорового слуху" та
"слухового кольору" П.Тичини ("Арфами,
арфами...", "Гаї шумлять...", "Пастелі" та
ін.) зумовлювало одночасну "мальовничу
музичність" і "музичну мальовничість"
його лірики, що перебувала у потужному
полі синестезії, в єднанні семантичних
ядер у цілісну структуру»[4].
Музичний матеріал під час вивчення
літератури
слід
використовувати
систематично,
протягом
усього
навчального року. Природно, що не тільки
література, а й музика виражає громадську
позицію людини і виховує його,
збагачуючи емоційний світ, образне
мислення. Композитор М. Мусоргський
вважав музику «художнім відтворенням
людської мови у всіх найтонших вигинах її
». Але є художні переваги в поєднанні
звуків: в музиці в тисячу разів більше
емоційних відтінків, ніж у поєднанні слів.
Велику увагу під час знайомства з
літературними
творами
приділяю
використанню відеометоду, як наочному
багатофункціональному методу навчання,
який
полягає
у
використанні
відеоматеріалів і активізує наочно-чуттєве
сприймання, забезпечує більш легке і
міцне засвоєння знань в їх образнопонятійній
цілісності
та
емоційній
забарвленості. Основною перевагою цього
методу є наочність інформації, яка є більш
доступною для сприйняття, а відтак, легше
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і швидше засвоюється. Але слід зазначити,
що відеометод - це метод роботи, що
базується на аудіовізуальному сприйнятті
матеріалу, що дає змогу швидше
запам’ятовувати
та
сприймати
інформацію, але лише при активному
стимулюванні уваги. Тому перегляд
фільмів або уривків необхідно поєднувати
з коментуванням викладача, постановкою
проблемних запитань студентам. В своїй
практиці використовую таку форму роботи
як відеолекторій – перегляд художніх
фільмів
або
уривків
за
творами,
передбаченими
програмою.
Адже
неможливо не запропонувати до перегляду
геніальний фільм С.Параджанова «Тіні
забутих предків» - неперевершений
шедевр українського кінематографа, що
став класикою світового кіно. До більш
яскравих емоцій та філософських роздумів
спонукають фільми за творами Лесі
Українки «Лісова пісня».
Доцільним є перегляд фільму «Сад
Гетсиманський» за творами І.Багряного,
що дозволяє більш глибоко ознайомитися
з творчістю письменника, створити
систему образів творів та, водночас,
поглибити знання студентів з історії
України.
Вважаю
обов’язковим
до
перегляду фільм В.Янчука «Голод - 33» за
мотивами повісті В.Барки «Жовтий князь»
- перший художній фільм, який розкриває
злочини
сталінсько-більшовицького
режиму проти народу України. Саме
використання
міждисциплінарної
інтеграції, взаємодія та синтез мистецтв –
літератури, кіно, - забезпечує більш
глибоке розуміння тих історичних подій,
які мали місце в історії України, а саме
геноциду
українського
народу
Голодомору 1932-33 рр.
Слід зазначити, що повноцінне
вивчення
творчості
О.Довженка
забезпечить знайомство не тільки з
літературним творами автора, а й з його
неперевершеними
шедеврами
кіномистецтва. «Перші зрілі фільми
Довженка – "Звенигора" (1928), "Арсенал"
(1929), "Земля" (1930) – завоювали йому
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цілий світ; в постанові журі Міжнародної
виставки в Брюсселі 1958 року Довженко
визнаний як один із першого десятка
провідних митців цілої 60-річної історії
мистецтва фільму». [5]
Досліджуючи
міждисциплінарну
інтеграцію при викладанні української
літератури слід наголосити на важливості
використання
творів
образотворчого
мистецтва
для усвідомлення розвитку
літературних течій та напрямків. Протягом
усієї історії мистецтва можна простежити
взаємний
вплив
літератури
й
образотворчого
мистецтва.
Особлива
взаємодія мистецтва слова та живопису
посилюється з XIX ст., коли зростає
громадська роль літератури. «Вторгненням
образотворчих
мистецтв
у
сферу
літератури є вже те, що живописці,
графіки,
скульптори
починають
„зображати не стільки саму предметну
дійсність, скільки враження від неї –
власне кажучи, це й є своєрідне освоєння
досвіду словесних мистецтв. Література, в
свою
чергу,
чим
більше
стає
універсальною
формою
естетичної
свідомості суспільства, тим більше вбирає
і перероблює досягнення інших мистецтв,
зокрема образотворчих” [ 6]. Неможливо
оминути увагою творчість тих митців, які
поєднували талант літератора і художника.
За програмою попередніх шкільних років
навчання студенти вже знайомі з
творчістю Т.Шевченка як художника, тож
на даному етапі пропоную самостійно
додатково опрацювати матеріал щодо
художньої
спадщини
В.Винниченка,
І.Багряного.
Висновки
та
перспективи
подальших досліджень.
Враховуючи вищезазначене, можна
стверджувати,
що
якнайширше
використання
міждисциплінарної
інтеграції у викладанні гуманітарних
дисциплін забезпечить не тільки нові
підходи в організації навчання студентів ІІІ ВНЗ рівнів акредитації, а й надасть
можливість сформувати таку систему
навчання і виховання, яка буде відповідати
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потребам
сучасності.
«Системний
міждисциплінарний
метод
навчання
дозволяє
підготувати
медичного
працівника з якісно новим рівнем
мислення» [7]. Сучасний етап розвитку
освіти
і
науки
характеризується
взаємопроникненням,
що
сприяє
формуванню
ключових
компетенцій
особистості.
«Міждисциплінарна
інтеграція формує здатність студентів до
логічного мислення при вирішенні
проблемних завдань, розвиває в них
професійну
ініціативність
і
відповідальність».
[8]
Переваги
міждисциплінарної інтеграції необхідно
використовувати з метою навчання і
виховання підростаючого покоління, адже

саме це сприятиме формуванню нової
генерації,
свідомої,
культурної,
високоосвіченої.
Міждисциплінарна
інтеграція - вимога часу. Суть змін, у
підготовці фахівців у ВНЗ І-ІІ рівнів
акредитації
в
міждисциплінарній
взаємодії.
Уміння
комплексного
застосування
знань,
їх
синтезу,
перенесення ідей і методів з однієї науки в
іншу лежить в основі креативності як
вимоги до будь-якої діяльності людини в
сучасних умовах. Озброєння такими
вміннями майбутнього фахівця - актуальне
соціальне завдання вищої школи, що
диктується тенденціями інтеграції в науці і
практиці та розв'язується за допомогою
міждисциплінарних зв'язків.
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МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ У
ВИКЛАДАННІ УКРАЇНСЬКОЇ
ЛІТЕРАТУРИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ
КОМПЕТЕНТНОГО ФАХІВЦЯ
Попова Н.О.
КВНЗ «Кіровоградський медичний коледж
ім. Є.Й. Мухіна»
Кіровоградської обласної ради
Резюме. В процесі розбудови освітньої
галузі України нового підходу вимагають
методи в організації навчання студентів
вищих навчальних закладів. Найважливішим
чинником у навчанні та вихованні студентів
є формування не тільки висококваліфікованих
та конкурентноспроможних фахівців, а й
розвиток
високоосвіченої
особистості,
здатної до постійного саморозвитку та
самовдосконалення. Підготовка майбутнього
фахівця в умовах інтеграції є одним з
найважливіших
напрямів
сучасної
професійної підготовки. Міждисциплінарна
інтеграція є необхідною складовою у
підготовці медичних працівників. Проблемою
дослідження
є
застосування
міждисциплінарної інтеграції, з метою
формування
ключових
компетенцій
висококультурних, конкурентноспроможних
фахівців у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації. В
статті зазначено переваги використання
міждисциплінарних зв’язків при викладанні
гуманітарних дисциплін; окреслено методи
та
прийоми
використання
міждисциплінарної інтеграції на заняттях з
української
літератури;
формування
мистецького
світогляду
підростаючого
покоління.
Ключові слова: міждисциплінарна
інтеграція, ключові компетенції, література,
мистецтво.
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ
ИНТЕГРАЦИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ
УКРАИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КАК
СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
КОМПЕТЕНТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Попова Н.А.
КВУЗ «Кировоградский медицинский
колледж им. Е.И. Мухина »
Кировоградского областного совета
Резюме.
На
пути
построения
украинского общества нового подхода
требуют методы в организации обучения
студентов высших учебных заведений.
Важнейшим фактором в обучении и
воспитании
студентов
является
формирование
не
только
высококвалифицированных
и
конкурентноспособных специалистов, но и
развитие высокообразованной личности,
способной к постоянному саморазвитию и
самосовершенствованию.
Подготовка
будущего специалиста в условиях интеграции
является одним из важнейших направлений
современной профессиональной подготовки.
Междисциплинарная интеграция является
необходимой составляющей в подготовке
медицинских
работников.
Проблемой
исследования
является
применение
междисциплинарной интеграции с целью
формирования
ключевых
компетенций
высококультурных, конкурентноспособных
специалистов в высших учебных заведениях ІІІ уровня аккредитации. В статье указаны
преимущества
использования
междисциплинарных
связей
при
преподавании гуманитарных дисциплин;
определены методы и приемы использования
междисциплинарной интеграции на занятиях
по украинской литературе; формирование
художественного
мировоззрения
подрастающего поколения.
Ключевые слова: междисциплинарная
интеграция,
ключевые
компетенции,
литература, искусство.
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МЕТОДОЛОГІЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ ЯК СКЛАДОВОЇ
ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОМПОНЕНТУ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ
Шарлович З. П.
КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства»
Житомирської обласної ради

THE METHODOLOGY OF A PRACTICAL AS A PART THE PROCEDURAL
COMPONENT DURING THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF A
NURSE
Z.Sharlovych
MHEI «Zhytomyr Nursing Institute» of Zhytomyr Regional Council
Abstract: The problem of skilled healthcare personnel training becomes more important. It is
connected with society need of public health care reforming and quality of health care services
according to modern standards based on the competency building approach.
Higher educational medical institutions use various innovative methods, forms, techniques to
form specialists’ professional competence (its procedural component). Among them are
professional simulation games, master classes, trainings, workshops, discussions, individual,
research and creative work, micro-teaching, modeling etc. This approach helps to create for future
nurses the situations in which each of them is able to realize her own abilities, to create her
perceived opinion on professional activity, to form herself as a professional nurse.
Using didactic games a teacher engages students to take part in different situations, students
can see themselves in various roles, that helps to become familiar with assumed and abnormal
situations, to reveal and solve patient’s problems, to fulfill their needs. This said encourages
professional competence of a nurse during professional training. Problem solving and differential
test check are compulsory elements of a practical.
Therefore, the formation of professional competence of a nurse during professional training
is a complex and multifunctional process. It is provided by the combination study of humanities,
socioeconomic subjects, sciences, clinical specialties of professional and practical training; selfdirected learning; preclinical and clinical studies, different kinds of medical practice.
Keywords: competence, professional competence, nurse.
Актуальність теми. Впровадження
медсестринського процесу в клінічне
медсестринство є нагайною потребою та
гострою необхідністю, що сприятиме
чіткій організації роботи медичної сестри з
метою виявлення проблем пацієнта,
встановлення медсестринського діагнозу,
планування медсестринських втручань,
впровадження запланованих заходів в дію,
підведення підсумків та, за необхідності,
внесення корективів з метою досягнення

поставлених завдань для вирішення
існуючих та попередження потенційних
проблем пацієнтів. Медична сестра
повинна добре володіти методиками
практичної
маніпуляційної
техніки
відповідно до стандартів; вибудовувати
взаємини з колегами, пацієнтами та їх
родинами з метою застосування отриманих
знань в практичній діяльності.
Такий підхід до навчального процесу
сприяє розвитку специфічного клінічного
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мислення, необхідного медичній сестрі.
Постановка проблеми є пріоритетним
методом організації навчальних занять.
Умінню висловлювати свою думку,
наводити вагомі аргументи, рахуватись з
думкою колег, шукати спільні точки
дотику в плануванні та вирішенні
поставлених завдань, сприяють активні
методи навчання: практичні заняття з
елементами рольових та ділових ігор,
медсестринські
консиліуми,
пресконференції,
науково-практичні
конференції; застосування на заняттях
комплексу
методичного
та
мультимедійного забезпечення, технічного
оснащення муляжами й фантомами,
медичним інструментарієм, виробами
медичного призначення; розробки та
впровадження комп’ютерних програм,
електронних підручників тощо, як в межах
занять, так і під час виконання самостійної
роботи
студентами,
що
забезпечує
формування професійної компетентності
медичної сестри.
Мета статті – на прикладів
методичної розробки практичного заняття
з основ медсестринства для студентів
спеціальності
«Сестринська
справа»,
обґрунтувати реалізацію компетентісного
підходу в навчально-виховному процесі
фахової медсестринської освіти.
Матеріали
та
методи:
для
досягнення
мети
використано
інформаційно-аналітичний метод та метод
логічного узагальнення.
Результати та їх обговорення
Формування
фахових
компетентностей майбутнього спеціаліста
медсестринства
розпочинається
із
планування їх у навчальних цілях
практичного заняття (ознайомитися, знати,
вміти, оволодіти, застосовувати). Викладач
планує, з якими поняттями студент
повинен ознайомитися, про що мати уяву,
яких вимог має дотримуватися. Відповідно
до навчального плану та робочої програми,
викладач складає перелік питань, які
студент повинен знати, обґрунтовувати та
визначати, продублювати, відтворити,
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передати, помітити, наприклад, знати
структуру медсестринського обстеження
пацієнта: збирання скарг, даних анамнезу
хвороби
та
життя,
проведення
медсестринського
об’єктивного
обстеження різних органів і систем;
помітити вираз обличчя, виявити дійсні
проблеми
пацієнта,
особливості
медсестринського
оцінювання
стану
пацієнта та встановлення медсестринських
діагнозів; знати вимоги до планування
медсестринських
втручань
та
роль
медичної сестри в участі щодо реалізації
заходів за для одужання пацієнта;
принципи особистої безпеки, охорони
праці медичного працівника, що працює з
інфікованим матеріалом (кров’ю та
іншими
біологічними
рідинами),
медичним інструментарієм тощо; правила
застосування
індивідуальних
засобів
захисту.
Одним
із
процесуальних
компонентів компетентності є формування
вміння студента у дотриманні правил
принципу універсальної
перестороги,
оволодіння навичками медсестринського
обстеження
пацієнта,
установлення
медсестринського діагнозу та планування
медсестринських втручань; оволодіти
навичками взяття інфікованого матеріалу
(крові, сечі, калу тощо) для дослідження;
оволодіти навичками медсестринського
спостереження та догляду за інфекційними
пацієнтами, основними принципами в
реалізації
медсестринських
втручань;володіти методами лікувальних
процедур,
виконувати
лікарські
призначення
із
специфічного
та
неспецифічного
лікування
пацієнтів,
визначити основні засоби та принципи
застосування
їх
у
медсестринській
діяльності;
дотримуватися
навичок
особистої медичної безпеки з пацієнтом та
його
біологічним
матеріалом,
що
забезпечить застосовування в практичній
діяльності.
З
метою
розвитку
творчих
здібностей, викладач планує в процесі
теоретичного дослідження проблемних
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питань визначення диференційованих
методів діагностики, а під час виконання
практичної складової дослідити отримані
результати, порівняйте їх застосування,
вибудувати прогнози.
Виховати у майбутньої медичної
сестри відчуття відповідальності за
своєчасність і правильність професійних
дій; розвивати вміння аргументувати і
відстоювати свою точку зору та
рахуватися
з
думкою
оточуючих;
мотивувати до учіння; спонукати до
саморозвитку,
активної
співпраці,
ефективної комунікації, участі в прийнятті
спільного рішення; прищеплювати почуття
відповідальності за власне здоров'я і
здоров'я
населення;
необхідності
дотримання стандартів спостереження,
догляду за пацієнтом; точності й
акуратності виконання процедур та
маніпуляцій, методик підготовки пацієнтів
до обстежень з метою застосування
отриманих знань в практичній діяльності
пацієнтам
допомагають
сплановані
виховні цілі розвитку особистості фахівця.
На початку та впродовж проведення
практичного
заняття
викладач
використовує
словесні
пояснення.
Викладач
проводить
інструктаж,
ознайомлює
студентів
із
змістом
майбутньої роботи і засобами її виконання,
пояснює вимоги, вказує на можливі
помилки, ознайомлює з правилами техніки
безпеки, організацією робочого місця, з
інструкціями, алгоритмами, таблицями.
Матеріально – технічне забезпечення
заняття наочністю: схемами, таблицями по
темі,
алгоритмами,
інструкціями,
оснащенням для виконання практичних
навичок відповідно до теми заняття,
мультимедійна презентація, відеоролики
тощо,
забезпечить
впровадження
практичних методів навчання.
Під час практичного заняття з основ
медсестринства застосовуються наступні
методи навчання: усне фронтальне
опитування, метод незакінчених речень,
тестові завдання, розв'язування типових і
нетипових ситуаційних задач, практичний

тренінг та інтерактивні методи: робота в
малих групах, метод проблемної ситуації
тощо.
Основною метою використання цих
методів навчання є розвинути загальні та
спеціальні компетенції.
Міждисциплінарна
інтеграція
забезпечує
усвідомлення
єдності
попередньо вивчених дисциплін та
клінічного медсестринства, що буде
вивчатися на старших курсах і сприяє
комплексному підходу щодо ґрунтовного
цілісного засвоєння знань, формування
умінь і навичок.
Послідовність практичного заняття
досягається при плануванні організаційної
його структури. На підготовчому етапі
викладач відмічає відсутніх; перевіряє
готовність студентів та навчальної кімнати
до заняття; визначає
навчальні цілі,
мотивує необхідність вивчення даної теми.
Контроль вихідного рівня знань,
вмінь, навичок (відповідно до плану змісту
матеріалу, що виноситься на контроль)
проводиться за допомогою методів
індивідуального
усного
опитування,
тестовий контролю.
Основний етап практичного заняття
передбачає
закріплення
знань
та
формування професійних вмінь і навичок
на основі фахових компетенцій. Матеріали
методичного
забезпечення
заняття
(контролю,
наочності,
інструктивні)
методичну розробку практичного заняття,
інструкції до проведення практичного
заняття, мультимедійне забезпечення,
навчальні
інструкції,
контрольні
запитання, задачі, тести ІІ рівня.
По закінченню заняття студент
повинен
знати
всі
питання,
що
розкривають зміст теми. Формування
професійних умінь і навичок здійснюється
відповідно до змісту навчальної та робочої
програми, в яких передбачено перелік
практичних умінь і навичок, через
виконання
поставлених
викладачем
завдань різного рівня складності, що
базуються на наочності, поступовості,
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послідовності, логічності, від простого до
складного.
Володіння практичними навичками
забезпечить
використання отриманих
знань в практичній діяльності.
Одним із методів формування вмінь
є професійний тренінг у вирішенні
нетипових
клінічних
ситуацій,
відпрацювання практичних умінь та
навичок,
використовуючи
алгоритми
(інструкції,) історії хвороби, текстові
ситуації і нетипові задачі, тести на
знаходження
співвідношення
між
елементами двох рядів даних, завдання з
незавершеними
реченнями,
сценарії
ділових та імітаційних ігор, методики
лабораторних
та
інструментальних
досліджень, медичну документацію. Місце
проведення практичного заняття має
необхідне обладнання: маски, халат,
шапочка,
окуляри,
фартух,
гумові
рукавички,
дезінфікуючі
розчини,
середники.
Заключний етап практичного заняття
передбачає індивідуальний контроль і
корекцію рівня професійних вмінь і
навичок та уміння працювати в групі
(медико-санітарна бригада).
Під час підведення підсумків
практичного
заняття
(теоретичного,
практичного,
організаційного)
обговорюються труднощів, що виникли
при вивченні теми та проведення заняття;
проводиться аналіз та оцінка результатів
клінічної роботи, підводяться висновки до
кожного завдання; студенти завершують
оформлення
щоденника
практичного
заняття.
Викладач задає студентам домашнє
завдання,
яке
можна
виконати,
користуючись навчальною літературою
(основною і додатковою), пропонує
орієнтовну
карту
для
роботи
з
літературою.
Матеріали
методичного
забезпечення заключного етапу заняття
включає в себе тести з одиничною
відповіддю, множинним вибором, нетипові
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ситуаційні задачі, тест класифікаційного
типу ІІІ рівня, нетипові задачі ІІІ рівня.
Підведення
підсумків
заняття
проводиться на його заключному етапі:
перевірка робочих зошитів студентів;
аналіз роботи студентів, обґрунтування
оцінок; роз'яснення домашнього завдання;
прибирання робочих місць, дезінфекція і
вологе прибирання аудиторії.
Матеріали
методичного
забезпечення самопідготовки студентів
базуються на орієнтовній карті для
організації самостійної роботи студентів з
навчальною літературою. Доцільним буде
здійснити пошук у Інтернеті діючих
чинних наказів МОЗ України і занотувати
ключові моменти; описати методику
певної маніпуляції, скласти кросворд,
скласти бесіду з пацієнтом щодо
переконання
його
в
необхідності
обстеження, лікування, отримання згоди
на медсестринські втручання.
Висновки
та
перспективи
подальших досліджень. Таким чином,
комплекс
методичного
забезпечення
практичного
заняття
з
основ
медсестринства має включати в себе
матеріали контролю для підготовчого
етапу заняття: питання, задачі; матеріальне
методичне забезпечення основного етапу
заняття: професійні алгоритми, орієнтовні
картки для формування практичних вмінь і
навичок, навчальні задачі; матеріали
контролю для заключного етапу: задачі,
завдання, тести; матеріали методичного
забезпечення самопідготовки студентів:
орієнтовні
картки
для
організації
самостійної
позааудиторної
роботи
студентів з навчальною літературою та
іншими інформаційними джерелами.
Враховуючи,
що
основи
медсестринства
є
забезпечуючим
начальним предметом для клінічного
медсестринства, він складає ґрунтовну
базисну складову у процесуальному
компоненті формування компетентності
спеціаліста медсестринства та піднімає
значущість даної дисципліни на рівень
стержневої.
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МЕТОДОЛОГІЯ ПРАКТИЧНОГО
ЗАНЯТТЯ ЯК СКЛАДОВОЇ
ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОМПОНЕНТУ
ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ
Шарлович З. П.
КВНЗ «Житомирський інститут
медсестринства»
Житомирської обласної ради
Проблема підготовки медсестринських
кадрів для роботи в практичній медицині
стає все більш актуальною, що пов'язано з
потребою суспільства в реформуванні галузі
та наданні кваліфікованих медичних послуг
відповідно до сучасних стандартів на основі
компетентісного підходу.
Вищі медичні навчальні заклади
використовують різноманітні інноваційні
форми, методи, засоби, прийоми з метою
формування професійної компетентності
(процесуальний компонент) спеціалістів, які
спрямовані на реалізацію мети і відповідних
завдань навчальних програм. Серед них:

МЕТОДОЛОГИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО
ЗАНЯТИЯ КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА
ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ
СЕСТРЫ
Шарлович З. П.
КВУЗ «Житомирский институт
медсестринства»
Житомирского областного совета
Проблема подготовки медсестринских
кадров для работы в практической медицине
становится все больше актуальной, что
связано с потребностью общества с
реформированием отрасли в оказании
квалифицированных медсестринских услуг
соответственно современным стандартам
на основании компетентностного подхода.
Высшие
медицинские
учебные
заведения
используют
разнообразные
инновационные формы, методы, средства,
приёмы
с
целью
формирования
профессиональной
компетентности
(процессуальный компонент) специалистов,
которые направлены на реализацию цели и
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ділові ігри, тренінги, дискусії, індивідуальні,
творчі
завдання,
мікровикладання,
моделювання,
завдання
творчого
та
дослідницького характеру тощо. Такий
підхід дозволяє створити для майбутніх
медичних сестер ситуації, за яких кожна з
них зможе реалізувати свої можливості,
виробити власну позицію, переконання щодо
професійної діяльності, сформуватися як
медична сестра-професіонал.
Використовуючи на практичному
занятті
дидактичні
ігри,
викладач
зацікавлює студентів до участі у певних
ситуацій, студенти бачать себе в різних
ролях,
що
допомагає
їм
швидко
орієнтуватись
в
передбачуваних
та
нестандартних ситуаціях та виявляти і
вирішувати
проблеми
пацієнта,
задовольняючи тим самим їх потреби, що
сприяє формуванню професійно-педагогічної
компетентності медичних сестер в процесі
фахової підготовки. Обов’язковим на
практичному занятті є вирішення задач та
проведення тестового контролю за різними
рівнями складності.
Отже,
формування
професійнопедагогічної
компетентності
медичної
сестри в процесі фахової підготовки –
складний багатофункціональний процес, що
забезпечується
поєднанням
вивчення
дисциплін циклу гуманітарної, соціальноекономічної,
природничо-наукової
підготовки, клінічних дисциплін циклу
професійної та практичної підготовки;
організацією самостійної навчальної та
позааудиторної
роботи;
доклінічних,
клінічних практичних занять з циклу
професійної та практичної підготовки,
різних видів практик.
Ключові
слова:
компетентність,
професійна
компетентність,
медична
сестра,
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соответственных задач учебных программ.
Среди них: деловые игры, тренинги,
дискуссии,
индивидуальны,
творческие
задания, микропреподавание, моделирование,
задание творческого и исследовательского
характера. Такой подход позволяет создать
для будущих медичних сестер ситуации, в
процессе решения которых реализуются их
возможности, выработать собственную
позицию, сформировать убеждения в
отношении
правильности
выбора
профессиональной
деятельности,
состояться как медицинская сестрапрофессионал.
Используя на практическом занятии
дидактические
игры,
преподаватель
заинтересовывает студентов к участию в
определенных ситуациях. Студенты видят
себя в разных ролях, что помогает им
быстро ориентироваться в предполагаемых
и нестандартных ситуациях, выявлять и
решать проблемы пациента, удовлетворяя
тем
самым
их
потребности,
что
способствует
формированию
профессионально-педагогической
компетентности
медичних
сестер
в
процессе
специальной
подготовки.
Обязательным на практическом занятии
есть решение задач и проведение тестового
контроля с разными уровнями сложности.
Таким
образом,
формирование
профессионально-педагогической
компетентности медицинской сестры в
процессе профессиональной подготовки –
сложный многофункциональный процесс,
который
обеспечится
соединением
изученных дисциплин циклу гуманитарной,
социально-экономической, природоведческонаучной подготовки, клинических дисциплин
цикла профессиональной и практической
подготовки; организацией самостоятельной
учебной
и
внеаудиторной
роботы;
доклинических, клинических практических
занятий
циклов
профессиональной
и
практической подготовки, разных видов
практик.
Ключевые слова: компетентность,
профессиональная
компетентность,
медицинская сестра.
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СТРУКТУРА МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР НА ЗАНЯТТЯХ З
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Шигонська Н.В.
КВНЗ «Житомирський інститут медсестринтсва» Житомирської обласної ради

THE STRUCTURE OF TECHNIQUE FORMATION OF PROFESSIONAL
COMPETENCE OF FUTURE NURSES ON CLASSES IN THE FOREIGN LANGUAGE
Shygonska N.V.
MHEI «Zhytomyr Nursing Institute» of Zhytomyr Regional Council
Abstract. According to main European documents and Higher Education Act of Ukraine
educational institutions and academic communities are getting considerable leverage for creation
the essential backgrounds for improvement of higher education in Ukraine. The ability to speak a
foreign language becomes the force that will contribute to the integration of future specialists into
the world and European professional associations. This ability helps in self-improving throughout
life and is among the general and special competences of new educational standards that are
determining the vocational education development in Ukraine. The paper presents the methodology
of professional competence formation of future medical specialists during foreign language
studying. The paper contains a conceptual basis, a meaningful part and a procedural component.
The conceptual basis determines the conceptual ideas of professional competence formation
of future medical specialists during foreign language studying at higher medical educational
institutions.
The meaningful part is formed by a training content of future medical specialists according
to the educational standards at higher medical educational institutions.
The procedural component of the methodology is determined by its implementation phases
during educational process, procedural-functional, technologic and productive modules.
The maintenance of each given phase within the methodology of professional competence
formation of future medical specialists during foreign language studying allows preparing medical
students for their future occupation constantly, systematically, in a united complex of educational
communicative situations.
Keywords: professional competence, nurse, foreign language
Актуальність
проблеми.
Відповідно до основних європейських
документів [0, 0] та положень закону
України «Про вищу освіту» [0] навчальні
заклади
та
академічні
спільноти
отримують вагомі важелі випливу для
створення
ключових
передумов
вдосконалення системи вищої освіти в
Україні та, відповідно, у межах нашого
дослідження, формування кадрового

потенціалу у галузі охорони здоров’я, зі
спеціальності «Медсестринство». Серед
загальних
та
спеціальних
компетентностей, передбачених новими
освітніми стандартами, що визначатимуть
напрями функціонування професійної
освіти в Україні на найближчі роки,
здатність спілкуватися другою мовою –
стає тим фактором, що сприятиме
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інтеграції майбутніх фахівців у світове та
європейське професійне середовище, а
також, чинником, самовдосконалення
впродовж життя. Разом з тим швидкі
темпи євроінтеграційних процесів та
гальмування інноваційних змін у системі
освіти України, зростаючі вимоги до
майбутніх професіоналів у галузі охорони
здоров’я та перманентність реформ у
професійній
освіти,
нагальність
формування умінь спілкування іншими
мовами в процесі фахової діяльності та
недостатня методологічна і методична
розробленість
процесу
формування
професійної компетентності на заняттях з
іноземної мови зумовили вибір теми
нашого дослідження
Мета дослідження - розробити та
представити
методику
формування
професійної компетентності майбутніх
медичних працівників на заняттях з
іноземної мови на основі класифікації
навчальних комунікативних ситуацій.
Аналіз проблематики. Проблеми
підготовки
медичних
сестер
до
професійної діяльності та проблеми
формування
їхньої
професійної
компетентності є предметом досліджень
багатьох науковців, які досліджували різні
аспекти даного процесу, зокрема: основні
принципи професійної підготовки фахівців
(Дубасенюк О., Кузьміна Н., iНичкало Н.
та ін.).[0, 0, 0], проблеми реалізації
компетентнісного підходу у освітній
діяльності (Дубасенюк О., Панасюра Г. та
ін..) [0, 0], стратегічні напрями розвитку
медсестринства в Україні та перспективні
напрями підвищення якості підготовки,
принципи та механізми забезпечення
якості освітньої діяльності у вищих
медичних
навчальних
закладах,
методологічні
засади
підготовки
управлінських
кадрів
(Гордійчук С.,
Махновська І., Шигонська Н. та ін..) [0],
особливості формування професійної та
комунікативної
компетентностей
на
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заняттях з іноземної мови (Бернацька О.,
Кравченко О., Шигонська Н.) [2, 0].
Результати та обговорення. Досвід
використання певних моделей і методу
моделювання у процесі викладання
англійської мови показав, що застосування
окремих ситуацій не є достатньо
ефективним засобом навчання. Відсутність
системного підходу до моделювання не
дозволяє цілком реалізувати різноманітні
можливості використання моделей у
професійно-орієнтованому профільному
навчанні. Це обумовило необхідність
розробки загальної моделі ситуацій, що
відображає характерний зміст професійної
діяльності медичного працівника. Названа
модель становить собою взаємопов’язане
поєднання ситуацій різних класів, які
використовуються у процесі навчання
англійської мови. Компоненти цієї моделі,
що базуються на шести критеріях
системності:
1.
За
функціональною
спрямованістю – ситуація-опис, ситуаціяпроблема,
ситуація-вправа,
ситуаціяоцінка, ситуація-запит інформації;
2.
За
формою
організації
навчальної
діяльності
–
групові,
індивідуальні, колективні;
3.
За
тематичною
визначеністю;
4.
За цільовою настановою –
навчальні,
пізнавальні,
контрольні,
самоконтролюючі;
5.
За ступенем складності – 1)
beginner, 2) elementary, 3) pre-intermediate,
4) intermediate, 5) upper-intermediate;
6.
За
характером
мовного
матеріалу – 1) лексичні, 2) граматичні.
За
названими
критеріями
системності
побудовано
загальну
схематичну модель типових ситуацій
професійної
діяльності
медичних
працівників,
що
є
основою
для
формування їх професійної компетентності
та готовності до іншомовного спілкування
(рис.1.).
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За тематичною визначеністю
Тема 1. Знайомство. Біографія, сім'я.
Тема 2. Вибір професії. Життєві плани на майбутнє.
Тема 3. Країна, мова якої вивчається.
Тема 4. Життя і взаємостосунки людей.
Тема 5. На прийомі у лікаря.
Тема 6.Здоровий спосіб життя.
Тема 7.Системи людського організму.
Тема 8. Інфекційні хвороби.
Тема 9. Догляд за хворими.
Тема10. Лікарські засоби.

За
формою
організації
навчальної
діяльності
індивідуальні
групові
колективні

За функціональною спрямованістю навчального
завдання
ситуація-опис, ситуація-проблема, ситуаціявправа, ситуація-оцінка,
ситуація-запит інформації.

За цільовою настановою
навчальні
пізнавальні
контрольні
самоконтролюючі

За ступенем
складності
beginner,
elementary,
pre-intermediate,
intermediate,
upper-intermediate

За характером мовного матеріалу
лексичні,
граматичні

Рис. 1. Класифікація навчальних комунікативних ситуацій, що базується на різних
критеріях системності.
Загальна
модель
ситуацій
професійної діяльності розроблена на
основі комплексного аналізу теорії
моделювання, мети і завдань навчання
англійської мови, взаємопов’язаних зі
змістом майбутньої професійної діяльності
студентів.
Формування
професійної
компетентності
майбутніх
медичних
працівників на заняттях з іноземної мови
на високому рівні можливе шляхом
теоретичного обґрунтування, розробки і
впровадження
методики
формування
професійної компетентності майбутніх
медичних працівників на заняттях з
іноземної мови на основі класифікації
навчальних комунікативних ситуацій.

Розробляючи
методику,
ми
орієнтувалися на загальну структуру
педагогічної технології: концептуальна
основа, змістова частина і процесуальний
компонент. Сфокусуємо нашу увагу саме
на процесуальному компоненті, як такому,
що розкриває зміст підготовки у динаміці.
Концептуальна основа визначає
концептуальні
ідеї
та
положення
формування професійної компетентності
майбутніх медичних працівників на
заняттях з іноземної мови у вищих
медичних навчальних закладах.
Змістову частину формує зміст
підготовки майбутніх медичних фахівців
відповідно до освітніх стандартів у вищих
медичних навчальних закладах.
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Процесуальний компонент методики
визначається етапами її реалізації у
навчальній
діяльності,
процесуальнофункціональним,
технологічним
та
результативним модулями (рис. 2.).
Отже,
реалізація
методики
формування професійної компетентності
майбутніх медичних працівників на
заняттях з іноземної мови у навчальній
діяльності
відбувається
за
такими
етапами: підготовчий, тренувальний,

Етапи

творчий. Вони взаємопов’язані між
собою, кожний наступний етап логічно
передбачає наявність попереднього, більш
складні завдання, способи та засоби
організації
навчальної
діяльності
студентів, що зумовлює необхідність
сформулювати окремі цілі та завдання.
Розглянемо більш детально зміст
діяльності студентів на кожному з етапів,
комунікативних ситуацій.

Складові процесуального компоненту методики
Процесуальнофункціональний
Технологічний модуль
Результативний модуль
модуль

Підготовчий етап

Актуалізація мотивів.
Навчальна діяльність
академічного типу

Введення нової,
професійно-орієнтованої
лексики
вивчення зразків
професійної діяльності
медичних працівників
відповідно теми на
англійській мові,
самостійна робота

Тренувальний етап

Навчально-професійна
діяльність

Практичні заняття,
проблемні питання,
ситуації вправи,
моделювання ситуацій,
ділові ігри, тренінг та ін.

Творчий етап

Квазіпрофесійна
діяльність

Моделювання
професійних ситуацій на
англійській мові на
високому рівні

Усвідомлення значення
реалізації професійної
діяльності на
англійській мові

Розвиток професійнозначимих особистих
якостей.
Система загальних та
спеціальних знань на
англійській мові
Готовність до проведення
професійної діяльності на
англійській мові,
на високому рівні

Рис. 2. Складові процесуального компоненту методики формування професійної
компетентності майбутніх медичних працівників на заняттях з іноземної мови
Так, підготовчий етап передбачає
актуалізацію мотивів, навчальну діяльність
академічного типу, введення нової,
професійно-орієнтованої лексики вивчення
зразків професійної діяльності медичних
працівників відповідно теми на англійській
мові, самостійну роботу, усвідомлення
значення реалізації професійної діяльності
на англійській мові.
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Тренувальний етап визначається:
поглибленням знань щодо професійної
діяльності
на
англійській
мові,
формуванням системі загальних та
спеціальних знань.
Діяльність на творчому етапі
спрямована на створення англомовної
системи професійних знань. На творчому
етапі розумова та практична діяльність
студентів здійснюється інтегровано. Це
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дає студентам можливість незалежно від
зовнішніх умов та внутрішніх факторів
вільно моделювати та реалізовувати
професійну
діяльність
англійською
мовою.
Дотримання
кожного
із
запропонованих етапів у межах методики
формування професійної компетентності
майбутніх медичних працівників на
заняттях з іноземної мови дозволяє
послідовно та систематично, у єдиному
комплексі навчальних комунікативних
ситуацій підготувати студентів медичних
спеціальностей до майбутньої професійної
діяльності. Отже, представлена методика

стимулює та сприяє ефективності процесу
формування професійної компетентності
майбутніх медичних працівників.
Висновки. Таким чином, було
досягнуто мети дослідження та виконано
поставлені завдання. Однак представлена
робота не претендує на вичерпне
висвітлення
визначеної
проблеми.
Перспективи подальших наукових пошуків
вбачаємо у вдосконаленні представленої
класифікації, з метою її подальшої
імплементації у систему післядипломної
освіти
практикуючих
медичних
спеціалістів середньої ланки.
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СТРУКТУРА МЕТОДИКИ
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ
МЕДИЧНИХ СЕСТЕР НА ЗАНЯТТЯХ З
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Шигонська Н.В.
КВНЗ «Житомирський інститут
медсестринтсва»
Житомирської обласної ради
Відповідно до основних європейських
документів та положень закону України
«Про вищу освіту» навчальні заклади та
академічні спільноти отримують вагомі
важелі випливу для створення ключових
передумов вдосконалення системи вищої
освіти в Україні. Серед загальних та
спеціальних компетентностей, передбачених
новими
освітніми
стандартами,
що
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СТРУКТУРА МЕТОДИКИ
ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ
МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР НА ЗАНЯТИЯХ
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Шигонська Н.В.
КВУЗ «Житомирский институт
медсестринства»
Житомирского областного совета
В
соответствии
с
основными
европейскими документами и законом
Украины «Про высшее образование»,
учебные учреждения и академические
сообщества получают орудия влияния,
направленные на создание благоприятных
для совершенствования системы высшего
образования в Украине. Среди общих и
специальных
компетентностей,
предусмотренных
новыми
образовательными стандартами, которые и
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визначатимуть напрями функціонування
професійної освіти в Україні на найближчі
роки, здатність спілкуватися другою мовою
– стає тим фактором, що сприятиме
інтеграції майбутніх фахівців у світове та
європейське професійне середовище, а
також,
чинником,
самовдосконалення
впродовж життя. В статті представлено
методику
формування
професійної
компетентності
майбутніх
медичних
працівників на заняттях з іноземної мови,
яка містить концептуальну основу, змістову
частину і процесуальний компоненти.
Концептуальна
основа
визначає
концептуальні
ідеї
та
положення
формування професійної компетентності
майбутніх медичних працівників на заняттях
з іноземної мови у вищих медичних
навчальних закладах.
Змістову частину формує зміст
підготовки майбутніх медичних фахівців
відповідно до освітніх стандартів у вищих
медичних
навчальних
закладах.Процесуальний
компонент
методики визначається етапами її реалізації
у навчальній діяльності, процесуальнофункціональним,
технологічним
та
результативним
модулями.Дотримання
кожного із запропонованих етапів у межах
методики
формування
професійної
компетентності
майбутніх
медичних
працівників на заняттях з іноземної мови
дозволяє послідовно та систематично, у
єдиному
комплексі
навчальних
комунікативних
ситуацій
підготувати
студентів медичних спеціальностей до
майбутньої професійної діяльності.
Ключові
слова:
професійна
компетентність, медична сестра, іноземна
мова

определят направление функционирования
профессионального образования Украины на
ближайшее время – умение общаться на
другом языке, – стает именно тем
фактором, который будет способствовать
интеграции
будущих
специалистов
в
мировую и европейскую профессиональную
среду,
а
также,
средством,
самосовершенствования на протяжении
всей жизни. В статье представлена
методика формирования профессиональной
компетентности будущих медицинских
сестер на занятиях по иностранному языку,
которая состоит из концептуальной
основы,
содержательной
части
и
процессуального компонента.
Концептуальная основа определяет
концептуальные идеи и нормы формирования
профессиональной компетентности будущих
медицинских сестер на занятиях по
иностранному языку в высших медицинских
учебных учреждениях. Содержательную
часть
формирует
содержательная
наполняемость
подготовки
будущих
медицинских специалистов в соответствии с
образовательными
стандартами.
Процессуальный
компонент
методики
состоит из этапов ее реализации в учебной
деятельности:
процессуальнодеятельностного,
технологического
и
результативного
модулей.Реализация
каждого из предложенных этапов, в рамках
методики формирования профессиональной
компетентности будущих медицинских
сестер на занятиях по иностранному языку,
способствует,
в
комплексе
учебных
коммуникативных
ситуаций,
последовательной и системной подготовке
будущих медицинских специалистов к
профессиональной деятельности.
Ключевые слова: профессиональная
компетентность,
медицинская
сестра,
инностранный язык
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ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я
УДК: 614.4:67.08
ОСОБЛИВОСТІ ПОВОДЖЕННЯ З МЕДИЧНИМИ ВІДХОДАМИ
ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ
Андрушко І.В., Тітова О.Т.
КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» Житомирської обласної ради

SPECIAL ASPECTS OF MEDICAL WASTE MANAGEMENT IN HEALTHCARE
INSTITUTIONS
I. Andrushko, O. Titova
MHEI «Zhytomyr Nursing Institute» of Zhytomyr Regional Council
Abstract: Nowadays in Ukraine, as well as around the world, waste problem, namely medical
waste is very acute. This is one of the most important and pressing pollution problems of
nosocomial area and environment (air, soil, water, food).
On June 8, 2016 the order No.325 «State sanitary epidemiological rules and norms of
medical waste management» was approved by the Ministry of Health of Ukraine. It applied after
September 2016.
The paper expounds general provisions, classification, the system of medical waste
management and the scheme of its collection.
The objective of the paper is the analysis of the provisions of the order of the Ministry of
Health of Ukraine «State sanitary epidemiological rules and norms of medical waste management»
and its practical implementation in health care institutions.
Results. Medical waste is divided into the following categories:
- category A - epidemic safe medical waste;
- category B - epidemic hazardous medical waste;
- category C - toxicological hazardous medical waste;
- category D - radioactive hazardous medical waste.
Waste management system consists of the following stages:
1) waste collection and waste separation;
2) labeling of waste;
3) waste disinfection;
4) transportation of waste into containers;
5) waste disposal (the waste that can be disposed);
6) land-burying of waste (for category A waste only).
Conclusions. The compliance with medical waste discharge regulations waste is one of the
important components of health care institutions activities. Its implementation into public health
practice enables prevention of epidemiological hazards and environment protection.
Key words: medical waste management scheme, waste storage, waste labeling, waste
disposal.
Вступ. Проблема відходів у світі є
досить гострою та актуальною. Вони
наносять непоправної шкоди
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навколишньому середовищу та здоров'ю
живих організмів та людини.
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Відходи – це залишки речовин та
предметів, що утворилися внаслідок
побутової, господарської та промислової
діяльності людини, які не можуть бути
використані на місці утворення, а їх
накопичення та зберігання порушує
санітарний
стан
навколишнього
середовища. Поділяються на рідкі: 1)
нечистоти з вигребів туалетів; 2) помиї (від
приготування їжі, миття посуду, підлоги,
прання білизни та ін.) та 3) стічні води:
господарсько-побутові,
промислові,
зливові, міські та тверді: 1) сміття (домові
відходи); 2) покидьки (відходи кухні); 3)
відходи
лікувально-профілактичних
установ (в тому числі специфічні ––
використаний перев'язочний матеріал,
використані одноразові системи та
шприци, залишки ліків, рештки органів та
тканин
після
операцій,
трупи
лабораторних тварин та ін.); 4) відходи
інших громадських установ (шкіл, дитячих
дошкільних установ, середніх та вищих
навчальних закладів, офісів та ін.); 5)
відходи
підприємств
громадського
харчування; 6) відходи тваринного
походження (трупи тварин, гній, харчові
конфіскати); 7) відходи торговельних
закладів;
8)
відходи
промислових
підприємств; 9) шлаки котельних; 10)
будівельне сміття, міський ґрунт; 11)
вуличний зміт [2].
Медичними відходами є – «відходи,
що утворюються внаслідок медичного
обслуговування у закладах, які в
установленому порядку отримали ліцензію
на провадження господарської діяльності з
медичної практики (крім підприємств з
виробництва фармацевтичної продукції та
медичних відходів, що утворюються у
побуті)» [1-5].
Загальновідомо, що медичні відходи
небезпечні
в
епідеміологічному
і
екологічному відношенні, спричинюючи
різного роду ризики: інфекційні, хімічні,
радіаційні та такі, що пов’язані з
утилізацією відходів [1].
Метою статті є аналіз положень
наказу Міністерства охорони здоров’я

України
«Державні
санітарнопротиепідемічні правила і норми щодо
поводження з медичними відходами» та
розробка підходів до його практичного
втілення у закладах охорони здоров’я.
Для досягнення мети використано
методи системного підходу та логічного
узагальнення.
Результати та їх обговорення.
Наказ Міністерства охорони здоров’я
України від 08.06.2015 № 325 «Державні
санітарно-протиепідемічні правила і норми
щодо поводження з медичними відходами»
набрав чинності у вересні 2016 року. Він
встановлює
загальні
вимоги
щодо
поводження з медичними відходами в
закладах охорони здоров’я з метою
попередження їх негативного впливу на
життя, здоров'я населення та довкілля і
визначає порядок збирання, перевезення,
зберігання,
сортування,
оброблення
(перероблення), утилізації, видалення,
знезараження, захоронення, знищення
медичних відходів.
Лікувально-профілактичні заклади
незалежно від форми власності та
організаційно-правової форми, у тому
числі фізичних осіб – підприємців, які в
установленому порядку отримали ліцензію
на провадження господарської діяльності з
медичної практики (крім підприємств з
виробництва фармацевтичної продукції та
медичних відходів, що утворюються в
побуті) при поводженні з медичними
відходами повинні дотримуватися вимог
чинних нормативних документів.
Поводження з медичними відходами
у закладах охорони здоров’я повинно
відбуватися
згідно
типової
схеми
поводження з відходами. Приклади
наказів, інструкцій та локальних схем
щодо поводження з медичними відходами
для різних структурних підрозділів
лікувально-профілактичних
закладів
подано в спеціалізованій літературі [4-10].
Згідно нормативного документу
МОЗ медичні відходи поділяються на такі
категорії:
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 категорія А - епідемічно безпечні
медичні відходи;
 категорія В - епідемічно небезпечні
медичні відходи;
 категорія С - токсикологічно
небезпечні медичні відходи;
 категорія
D
радіологічно
небезпечні медичні відходи.
Система поводження з відходами
складається з таких етапів:
1) збирання та сортування відходів;
2) маркування відходів;
3)
знезараження
(дезінфекція)
відходів;
4) транспортування і перенесення
відходів у корпусні і міжкорпусні
(накопичувальні) контейнери в межах
закладу, де вони утворюються;
5) утилізація відходів (тих, що
можуть підлягати утилізації);
6) захоронення відходів (лише для
відходів категорії А).
Типова
схема
поводження
з
відходами
повинна
містити
таку
інформацію:
найменування
структурного
підрозділу закладу;
- перелік відходів за категоріями, що
утворюються у підрозділі;
- місце (місця) збирання та
тимчасового
зберігання
відходів
у
підрозділі;
- транспортування відходів до місць
збирання та тимчасового зберігання
відходів у цілому по закладу;
- вивезення відходів за категоріями
до місць переробки,
- утилізації, знищення, захоронення
Медичні відходи, що становлять
небезпеку для здоров’я людини, не можуть
накопичуватися, тимчасово зберігатися,
транспортуватися, знищуватися разом з
іншими відходами.
Збирання відходів проводиться
якомога ближче до місць їх утворення в
окремі ємності, що візуально чітко
розрізняються
за
кольором
та/або
маркуванням. Змішування відходів різних
категорій не допускається.
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Правила і норми поводження з
медичними відходами
1. Загальні положення
1.1.Медичні відходи - це всі відходи,
що утворюються в закладі при наданні
медичної допомоги.
2. Класифікація відходів
2.1. Медичні відходи категорії А (ІV
клас небезпеки) – відходи, які за своїм
складом не відрізняються від побутових і
не мають контакту з біологічними
рідинами пацієнтів та інфекційними
хворими, харчові відходи всіх підрозділів
закладу охорони здоров'я.
2.2.До медичних відходів категорії
В, С, Д (І-ІІІ клас небезпеки) належать:
використаний
медичний
інструментарій (голки, шприци, предметні
скельця, ампули, пусті пробірки
тощо);
- ліки, у яких збіг строк придатності;
- хімічні речовини, дезінфікуючі
засоби зі строком придатності, що збіг;
- елементи живлення, предмети,
що містять ртуть, прилади і обладнання,
які містять важкі метали;
- метали, які містять радіоізотопи
або забруднені ними матеріали або
обладнання, що забруднені кров'ю і
препаратами крові, іншими біологічними
рідинами або екскрементами хворих;
 анатомічні відходи хворих;
 відходи від хворих, які проходять
курс гемодіалізу (обладнання для діалізу
(трубки, фільтри тощо), контейнери з-під
крові, одноразові: простирадла, білизна,
фартухи, рукавички, лабораторні халати,
що забруднені кров’ю;

лабораторні
відходи
(
мікробіологічні культури і штами, а також
лабораторні чашки, залишки живильних
середовищ);

цитотоксичні
препарати,
залишкові кількості цих препаратів,
матеріали, що забруднені цитотоксичними
ліками).
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Таблиця 1
Класифікація медичних відходів у клінічних відділеннях багатопрофільної лікарні
Назва відділення чи
підрозділу
Маніпуляційна

Перев’язувальна

Операційна

Палати

А
Неінфікований
папір
та
упаковка, порожні ємкості
від
мила,
дезрозчинів,
ганчірки для приби-рання
тощо.
Неінфікований па-пір та
упаковка, по-рожні ємкості
від
мила,
дезрозчинів,
зношені
ганчірки
для
прибирання.
Неінфікований па-пір та
упаковка, порожні ємкості
від
мила,
дезрозчинів,
зношені
ганчірки
для
прибирання.

Харчові відходи, пластикові
пляшки, неінфікований папір
та упаковка тощо.

Санвузли

Харчоблок, буфети

Харчові відходи, зношені
ганчірки для миття посуду та
прибирання, ємко-сті від
миючих засобів, паперові
рушники,
вико-ристані
гумові рукавиці.

Категорія відходів
В
Голки, шприци, системи, ватні
кульки, порожні ампули, гумові
рукавички.

С
Використані
дезрозчини, лікарські
засоби

Використаний
медичний
інструментарій
разового
застосування, перев’язу-вальний
матеріал, однора-зовий спецодяг,
маски, гумові рукавички.
Використаний
медичний
інструментарій
разового
застосування, перев’язуваль-ний
матеріал, спецодяг пер-соналу,
маски, одноразова операційна
білизна,
органічні
відходи
хворих
(тканини,
органи,
частини тіла тощо).
Одноразові підкладні пелюшки
тощо.

Лікарські
використані
дезрозчини

Інфікований папір та упаковка,
ємкості
від
мила,
гумові
рукавички
для
прибирання,
зношені ганчірки
-

Використані
дезрозчини.

засоби,
робочі

Використані
дезрозчини, лікарські
засоби.

Використані
дезрозчини.

Використані
дезрозчини.

Таблиця 2
Місце збирання та метод дезінфекції медичних відходів у клінічних відділеннях
багатопрофільної лікарні
Назва підрозділу
відділення
Маніпуляційна
Перев’язувальна

Категорія відходів та методи знезараження/дезактивації
А
В
С
Дезінфекція не проводиться.
Занурення у дезрозчин (до
Дезактивація
дезінфекції голки зі шприців не
знімати, системи не розрізати).
Дезінфекція не проводиться.
Занурення у дезрозчин
Дезактивація

Операційна

Дезінфекція не проводиться.

Санвузли
Харчоблок, буфети

Дезінфекція не проводиться.
Дезінфекція не проводиться.

Занурення в дез.розчин, органічні
відходи передаються до
патологоанатомічне відділення.
-
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Таблиця 3
Утилізація медичних відходів у клінічних відділеннях багатопрофільної лікарні
Назва
відділення чи
підрозділу

Категорія відходів
В

А

Маніпуляційна

Контейнери лікарні

Перев’язувальна
Операційна

Контейнери лікарні
Контейнери лікарні

Санвузли
Харчоблок

Контейнери лікарні
Контейнери лікарні

С

Шприци, системи – централізована
стерилі-заційна.
Контейнери лікарні
Контейнери лікарні Органічні відходи –
патологоанатомічне відділення
Шприци, системи – централізована
стерилі-заційна.
Контейнери лікарні
Контейнери лікарні

Спецпіприємства
Каналізація
Каналізація
Захоронення
Спецпіприємства
Каналізація
Каналізація

Таблиця 4
Класифікація медичних відходів у структурних підрозділах клініко-діагностичної
лабораторії багатопрофільної лікарні
Назва
підрозділу
Робочі кімнати

А
Неінфікований
папір
та
упаковка, порожні ємкості від
мила, дезрозчинів тощо.

Мийна кімната

Неінфікований
папір
та
упаковка,
маски,
порожні
ємкості від мила, дезрозчинів,
ганчір-ки, серветки разо-вого
використання тощо.

Кімната
прийому їжі

Харчові відходи, ганчірки для
миття посуду та прибира-н-ня,
ємкості від миючих засобів,
паперові рушники тощо.
Порожні ємкості від мила,
дезрозчи-нів.

Санвузли

Категорія відходів
В
Мікробіологічні культури, що містять
будь-які
живі
збудники хвороб,
лаборатор-ні чашки, пробірки, флакони,
біологічний матеріал від хворих,
невикористані зали-шки живильних
середо-вищ
тощо.
Предмети
індивідуаль-ного
захисту:
гумові
рукавич-ки, одноразові маски, ганчірки для прибирання тощо
Використана
лабораторна
посуда
багаторазового користування (чашки
Петрі, пробірки, бюретки тощо)

-

Інфікований папір та упаковка, зношені
ганчірки для прибирання.

С
Використані
дезрозчини,
робочі розчини,
реактиви
(хімікати)

Використані
дезрозчини,
Рештки робочих
розчинів,
реактивів
тощо
Використані
дезрозчини
Використані
дезрозчини

Таблиця 5
Місце збирання та метод дезінфекції відходів у структурних підрозділах лабораторії
багатопрофільної лікарні
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Назва підрозділу
відділення
Робочі кімнати

Категорія відходів та методи знезараження/дезактивації
А
В
С
Дезінфекція не проводиться.
Автоклавування.
Дезактивація

Мийна кімната

Дезінфекція не проводиться.

Санвузли
Кімнати прийому їжі

Дезінфекція не проводиться.
Дезінфекція не проводиться.

Автоклавування.
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Дезактивація
-

ДезактиваціяДезактивація-

Таблиця 6
Утилізація відходів у структурних підрозділах клініко-діагностичної лабораторії
багатопрофільної лікарні
Назва відділення чи підрозділу
А
Контейнери лікарні
Контейнери лікарні
Контейнери лікарні
Контейнери лікарні

Робочі кімнати
Мийна кімната
Кімнати прийому їжі
Санвузли

Категорія відходів
В
Каналізація
Каналізація
Контейнери лікарні

С
Каналізація
Каналізація
Каналізація
Каналізація

Таблиця 7
Маркування та кольорове кодування відходів в закладах охорони здоров'я
Колір і маркування
ємкості
Білий колір, напис для
Медичні відходи категорії А
маркування:
(відходи, які за своїм складом близькі
«Епідемічно безпечні медичні
до побутових відходів)
відходи»
Медичні відходи категорії В
Червоний колір, напис для
(епідемічно
небезпечні
медичні
маркування:
відходи, у тому числі органічні відходи
«Особливо небезпечно»
хворих: тканини, органи тощо)
Червоний колір/або напис для
Медичні відходи категорії В
маркування:
(гострі предмети)
«Небезпечно,
гострі
предмети»
Медичні відходи категорії С
Жовтий колір,
Токсикологічно небезпечні медичні
напис для маркування
відходи (хімічні і фармацевтичні
«Небезпечно»
відходи)
Жовтий
колір, напис для
Медичні відходи категорії С
маркування:
(цитотоксичні відходи)
«Особливо небезпечно»
Вид відходів

Медичні відходи категорії Д
(радіологічно
небезпечні
відходи)

3. Gоводження

медичні

з

Червоний колір, напис для
маркування:
«Радіологічно
небезпечні
медичні відходи»

медичними

відходами.
3.1. Сортування відходів при
збиранні у межах структурного підрозділу.
3.1.1.
Знезараження
відходів
проводять
у
межах
структурного
підрозділу.
3.1.2. Тимчасове зберігання відходів
організовують у приміщеннях структурних
підрозділів та у спеціальному місці на
території закладу в контейнері.
3.1.3. Перевезення відходів на
утилізацію або видалення.

Вид ємкості
Одноразовий пластиковий пакет
Міцний, герметичний пластиковий
одноразовий пакет або контейнер,
придатний для обробки автоклавом
Одноразові,
контейнери

стійкі

до

проколу

Герметичний
пластиковий
одноразовий пакет або контейнер
Одноразові
контейнери

тверді

герметичні

Маркування та пакування згідно з
вимогами чинного законодавства
України щодо поводження з
радіоактив-ними
відходами,
нормами радіоактивної безпеки

4. Збирання відходів.
4.1. Одноразовий відпрацьований
матеріал – це одноразові халати,
одноразові шапочки, одноразові бахіли,
одноразові маски, а також серветки, ватні
кульки,
шприци, трубки,
інфузійні
системи, контейнери з-під крові, гумові
рукавички після знезараження.
Одноразовий
відпрацьований
матеріал збирають в одноразову м'яку
упаковку (пакети) безпосередньо на місцях
їх
первинного
утворення.
Після
заповнення
пакети
запечатують
та
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доставляють у спеціально визначене
місце, де складають у пластикові мішки на
50 літрів.
4.2.
Відходи,
які
створюють
небезпеку травмування при поводженні
(гострі предмети), збирають безпосередньо
на місцях їх первинного утворення, у
спеціальні безпечні контейнери, котрі
виключають можливість безконтрольного
відкриття,
та
потім
дезінфікують.
Контейнери заповнюють однократно для
подальшого знищення. Після заповнення
контейнери доставляють у спеціально
визначене місце закладу.
4.3. Скляну та полімерну тару з-під
ліків,
ампули
з-під
наркотичних,
психотропних препаратів збирають в
одноразові мішки (ампули після списання
та знищення) та переносять у спеціально
визначене місце для зберігання та передачі
на подальшу утилізацію або видалення.
4.4. Предмети, що містять ртуть,
прилади і обладнання збирають у такий
спосіб:
- ртутно-люмінесцентні лампи після
виходу з ладу замінюють працівники
служби закладу, зберігають у спеціально
визначеному приміщенні до відправлення
на утилізацію згідно з договором;
- прилади, що містять ртуть, після
розбиття
або
виходу
з
ладу
демеркуризують.
Демеркуризацію

проводять спеціальні організації, що
здійснюють подібні операції. Ртуть та
залишки прибору збирають у герметичні
ємкості
з
кришками,
які
щільно
прилягають, та здають відповідальній
особі. Ємкості зі ртуттю накопичують
успеціально визначеному приміщенні і
згідно з договором передають на
утилізацію.
4.5. Анатомічні відходи ( тканини,
органи, частини тіла та інше) збирають у
цупкі одноразові поліетиленові мішки,
поміщають в накопичувальні контейнери у
спеціально визначеному приміщенні, що
охолоджується, та передають на видалення
згідно з договором.
4.6. Лабораторні відходи, біологічні
рідини
та
екскременти
підлягають
обов'язковому
знезараженню
дезінфікуючим
засобом
згідно
з
методичними рекомендаціями.
Висновки. Дотримання санітарнопротиепідемічних правил і норм щодо
поводження з медичними відходами є
однією із важливих складових діяльності
лікувально-профілактичних закладів.
Розроблені підходи до втілення у практику
охорони здоров’я сприятимуть
запобіганню епідеміологічної небезпеки та
збереженню довкілля.
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ОСОБЛИВОСТІ ПОВОДЖЕННЯ З
МЕДИЧНИМИ ВІДХОДАМИ
ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ
ЗАКЛАДІВ

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЩЕНИЯ С
МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ

Андрушко І.В., Тітова О.Т.
КВНЗ «Житомирський інститут
медсестринства» Житомирської обласної
ради

Андрушко И.В., Титова Е.Т.
КВУЗ «Житомирский институт
медсестринства» Житомирского
областного совета

На сьогодні в Україні, як і в усьому світі,
гостро стоїть проблема відходів, а саме
медичних. Це одна з найважливіших і
найактуальніших
проблем
забруднення
внутрішньолікарняного та навколишнього
середовища (повітря, грунту, води, продуктів
харчування).
8 червня 2016 року був затверджений
наказ Міністерства охорони здоров’я України
«Державні санітарно-протиепідемічні правила
і норми щодо поводження з медичними
відходами» № 325, який набрав чинності у
вересні 2016 року.
В статті викладено загальні положення,
класифікацію,
систему
поводження
з
медичними відходами та схему їх збирання.
Метою статті є аналіз положень наказу
Міністерства охорони здоров’я України
«Державні санітарно-протиепідемічні правила
і норми щодо поводження з медичними
відходами» та розробка підходів до його
практичного втілення у закладах охорони
здоров’я.
Результати.
Медичні
відходи
поділяються на такі категорії:

категорія А - епідемічно безпечні
медичні відходи;

категорія
В
епідемічно
небезпечні медичні відходи;

категорія С - токсикологічно
небезпечні медичні відходи;

категорія D - радіологічно
небезпечні медичні відходи.
Система поводження з відходами
складається з таких етапів:
1) збирання та сортування відходів;

На сегодня в Украине, как и во всем
мире, остро стоит проблема отходов, а
именно
медицинских.
Это
одна
из
важнейших
и
актуальных
проблем
загрязнения
внутрибольничной
и
окружающей среды (воздуха, почвы, воды,
продуктов питания).
8 июня 2016 был утвержден приказ
Министерства здравоохранения Украины
«Государственные
санитарнопротивоэпидемические правила и нормы по
обращению с медицинскими отходами» №
325, который вступил в силу в сентябре 2016
года.
В статье изложены общие положения,
классификация, система обращения с
медицинскими отходами и схема их сбора.
Целью статьи является анализ
положений
приказа
Министерства
здравоохранения Украины «Государственные
санитарно-противоэпидемические правила и
нормы по обращению с медицинскими
отходами» и разработка подходов к его
практическому воплощению в учреждениях
здравоохранения.
Результаты. Медицинские отходы
делятся на следующие категории:
категория
А
эпидемически
безопасные медицинские отходы;
категория В - эпидемически опасные
медицинские отходы;
категория С - токсикологически
опасные медицинские отходы;
категория D - радиоактивно опасные
медицинские отходы.
Система обращения с отходами
состоит из следующих этапов:
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2) маркування відходів;
3) знезараження (дезінфекція) відходів;
4) транспортування і перенесення
відходів у контейнери.
5) утилізація відходів (тих, що можуть
підлягати утилізації);
6) захоронення відходів (лише для відходів
категорії А).
Висновки.
Дотримання
санітарнопротиепідемічних правил і норм щодо
поводження з медичними відходами є однією із
важливих складових діяльності лікувальнопрофілактичних закладів. Розроблені підходи
до втілення у практику охорони здоров’я
сприятимуть запобіганню епідеміологічної
небезпеки та збереженню довкілля.
Ключові слова: схема поводження з
медичними відходами, зберігання, маркування,
утилізація медичних відходів.
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1) сбор и сортировка отходов;
2) маркировка отходов;
3) обеззараживание (дезинфекция)
отходов;
4)
транспортировка
и
перенос
отходов в контейнеры.
5) утилизация отходов (тех, что
могут подлежать утилизации);
6) захоронение отходов (только для
отходов категории А).
Выводы.
Соблюдение
санитарнопротивоэпидемических правил и норм по
обращению с медицинскими отходами
является одной из важных составляющих
деятельности
лечебно-профилактических
учреждений. Разработанные подходы к
воплощению в практику здравоохранения
будут способствовать предотвращению
эпидемиологической опасности и сохранению
окружающей среды.
Ключевые слова: схема обращения с
медицинскими
отходами,
хранение,
маркировка,
утилизация
медицинских
отходов.
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ
Вознюк А. В.
Житомирский государственный университет им. Ивана Франко

UNIVERSAL CLASSIFICATION OF DISEASES
Vozniuk А.V
Zhytomyr State Franco University, Zhytomyr, Ukraine
Abstract. One of ways of victory of man above diseases is their correct classification.
An aim of the article is a search of universal algorithm of classification of diseases .
For gaining end the methods of systemical analysis and logical generalization are used.
Results. An offer integral classification of diseases presents the integral system in that
logical and functional connections are presented between the classes of diseases and a human
organism is examined as integral education. In basis of classification 2 principles are fixed:
principle of dynamics (motion, development, change) and principle of statics (structures, forms).
The first principle finds out universality by virtue of that every motion is inalienable attribute and
form of existence of matterюю The second principle is based on universality of structural isomery
all and all in Universe. The new classification of diseases .unites all diseases in a 5 basic heading.
In turn, each of heading has external and internal aspects that allow to differentiate subheading up
to separate nosology units.
Conclusions..The Operating International Statistical Classification of Diseases (ICD - 10)
requires permanent perfection. Therefore development of new approaches touching her
improvement is an important scientific task. The new going near classification of illnesses of man
opens new possibilities not only in recognition but also in treatment of diseases
Keywords: diseases, universal classification of diseases .
Актуальность
исследования.
Болезни
–
важнейшая
проблема
человеческого бытия, Достаточно сказать,
что в Буддизме болезни составляют один
из «камней преткновения человеческой
жизни», которых четыре – старость,
болезни, страдания и смерть. Если
старости и смерти избежать нельзя, то
болезней и связанных с ними страданий –
вполне возможно. Один из путей победы
человека над болезнями – их изучение, в
том числе их классификация [2, 3].
История вопроса. Вся история
развития
медицины
сопряжена
с
попытками
создать
классификацию
болезней. Одну из первых попыток

создания такой классификации предпринял
Франсуа Босье де Лакруа (1706-1767),
известный под именем Соваж в работе
«Методика нозологии». В XIX веке
английский статистик Уильям Фарр (18071883) предпринял попытку статистической
классификации болезней, которая бы стала
основой
для
принятия
единой
классификации.
Вопросы классификации болезней
рассматривались на первом (Брюссель,
1853 г.) и втором (Париж, 1855 г.)
Международных
статистических
конгрессах. В результате в 1855 году
У.Фарр и д’Эспин представили две
классификации, основанные на разных
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принципах. Классификация У. Фарра
состояла из пяти групп: эпидемические
болезни,
органические
(системные)
болезни, болезни, классифицирующиеся
по анатомической локализации, болезни
развития и болезни, являющиеся прямым
следствием насилия.
Д’Эспин
сгруппировал болезни по характеру их
проявления
(подагрические,
герпетические, гематические и др.).
В результате второй Конгресс
принял компромиссную классификацию,
состоящую из 139 рубрик. В 1864 г. эта
классификация была пересмотрена в
Париже
на
основе
подходов,
предложенных У. Фарром. Дальнейшие
пересмотры имели место в 1874, 1880 и
1886 гг.
В
1891
г.
по
инициативе
Международного
статистического
института был создан комитет под
председательством
Жака
Бертильона
(1851-1922
гг.),
для
подготовки
классификации причин смерти.
В 1893 г. в Чикаго была
представлена
классификация
причин
смерти, которая после ее пересмотра в
1885 г. представляла собой синтез
английского, немецкого и швейцарского
вариантов и базировалась на принципе,
заключавшимся
в
дифференциации
болезней на системные болезни и болезни,
относящиеся к определённому органу или
анатомической локализации.
В 1898 г. Американская ассоциация
общественного
здравоохранения
рекомендовала
статистикам
Канады,
Мексики и США принять классификацию
Ж.Бертильона и пересматривать ее каждые
10 лет.
В настоящее время признанная
международным сообществом медиков
является Международная статистическая
классификация болезней и проблем,
связанных со здоровьем (International
Statistical Classification of Diseases and
Related
Health
Problems),
которая

пересматривается раз в десять лет под
руководством Всемирной организации
здравоохранения и представляет собой
нормативный
документ,
который
обеспечивает
единство
методических
подходов
и
международную
сопоставимость материалов касательно
различных болезней.
В настоящее время действует
Международная классификация болезней
Десятого пересмотра (МКБ-10, ICD-10),
которая дифференцируется на классы,
группы,
рубрики
и
подрубрики,
включающие
наиболее
типичные
диагностические термины. При этом
основу
классификации
составляют
трехзначные рубрики с нумерацией от 001
до 999. Рассмотрим список классов
Международной классификации болезней
10-го пересмотра [1, 5]:
Класс I. Некоторые инфекционные и
паразитарные болезни
Класс II. Новообразования
Класс
III.
Болезни
крови,
кроветворных органов и отдельные
нарушения,
вовлекающие
иммунный
механизм
Класс IV. Болезни эндокринной
системы,
расстройства
питания
и
нарушения обмена веществ
Класс V. Психические расстройства
и расстройства поведения
Класс VI. Болезни нервной системы
Класс VII. Болезни глаза и его
придаточного аппарата
Класс
VIII.
Болезни
уха
и
сосцевидного отростка
Класс
IX.
Болезни
системы
кровообращения
Класс X. Болезни органов дыхания
Класс
XI.
Болезни
органов
пищеварения
Класс XII. Болезни кожи и
подкожной клетчатки
Класс
XIII.
Болезни
костномышечной системы и соединительной
ткани
78

Класс XIV. Болезни мочеполовой
системы
Класс XV. Беременность, роды и
послеродовой период
Класс XVI. Отдельные состояния,
возникающие в перинатальном периоде
Класс XVII. Врожденные аномалии
(пороки
крови),
деформации
и
хромосомные нарушения
Класс XVIII. Симптомы, признаки и
отклонения от нормы, выявленные при
клинических
и
лабораторных
исследованиях, не классифицированные в
других рубриках
Класс XIX. Травмы, отравления и
некоторые
другие
последствия
воздействия внешних причин
Класс XX. Внешние причины
заболеваемости и смертности
Класс XXI. Факторы, влияющие на
состояние
здоровья
населения
и
обращения в учреждения здравоохранения
Цель статьи. Таким образом, цель
нашей работы состоит в нахождении
универсального алгоритма классификации
болезней, в которой будут представлены
логико-функциональные связи между
классами болезней, а человеческий
организм будет пониматься как целостное
образование.
Для достижения цели использованы
методы
системного
анализа
и
логического обобщения.
Полученные результаты и их
обсуждение.
Основаниями для универсальной
классификации заболеваний выступают
два принципа:
принцип динамики
(движения, развития, изменения) и
принцип статики (структуры, формы).
1. Первый принцип обнаруживает
универсальность в силу того, что всякое
движение как неотъемлемый атрибут
Вселенной – это, прежде всего, волна,
структура которой универсальна, ибо
любая волна фиксирует общие для любого
процесса элементы – восходящую и

нисходящую ветви, а также точки
максимума, минимума и нули функции.
Любое
движение,
реализуемое
как
колебательно-волновое
изменение,
изучается
теорией
колебаний,
оперирующей универсальным языком,
позволяющим
кристаллизовать
универсальные знания, применимые ко
всем областям человеческой деятельности
и
познания
(Л.И. Мандельштам)
[Мандельштам,
1972;
Валянский,
Калюжный, 1998, с. 283-286].
Структура волны, которая является
универсальной
моделью
реальности,
обнаруживает три основополагающие
состояния, выражаемые в трех волновых
модусах: максимум волны, минимум
волны, нуль функции. Таким образом,
крайними
состояниями
целостного
процесса выступают полюса, а нулем –
срединное
состояние процесса. Если
говорить о человеке, то исходя из
разрабатываемой
концепции,
можно
сделать вывод о трех психических
измерениях
человека,
которые
целесообразно соотнести с тремя формами
постижения бытия – чувственным,
рациональным
и
медитативным
[Урманцев,
1993],
то
есть
правополушарным, левополушарным и их
функциональным синтезом. [3]
Следует также сказать, что в целом
правополушарная
(ПП)
стратегия
восприятия, мышления и освоения мира
человеком
является
инстинктивноинтуитивным,
эмоционально-образным,
конкретно-экспрессивным,
целостносинкретическим
миропониманием,
которые
формирует
многозначнометафорический
лингвистический
и
мотивационно-смысловой
контексты
отражения действительности, пробуждая к
жизни такие формы общественного
сознания, как искусство и религия.
Левополушарная (ЛП) стратегия,
напротив, выступает личностно-волевым,
абстрактно-логическим,
понятийно79

концептуальным,
дискретномножественным
мировосприятием,
которое
способствует
формированию
однозначного
лингвистического
и
мотивационно-смыслового
контекста
отражения
окружающего
мира
и
пробуждает к жизни науку и философию.
Эволюция человека в онто- и
филогенезе проходит от ПП (являющегося
в генетическом отношении более древним,
чем ЛП) к ЛП, а от него к их
функциональному
синтезу
[Психологический словарь, 1983, с. 23].
Последний имеет место в состоянии
медитации, где, как свидетельствуют
энцефалографические
исследования,
наблюдается
функциональная
синхронизация полушарий, то есть
полушария выступают единым целым
[Murphy, Donovan, 1985].
На уровне социальных процессов
полушарная динамика реализуется в виде
циклически сменяемых правополушарной
и левополушарной фаз жизнедеятельности
социума,
когда
в
социальнопсихологической
жизни
общества
наблюдаются периодические процессы –
колебания
между
доминированием
настроений, типичных для правого (20-25
лет) и левого (20-25 лет) полушарий
[Тульвисте, 1988].
В связи с этим можно также
говорить о трех типах людей (в их
конституциональном
и
психопатологическом
измерениях),
аффективно-когнитивные
особенности
которых коррелируют с отмеченными
выше тремя полушарными стратегиями
познания и освоения мира.
Так, можно выделить полярные
шизотимный,
циклотимный
и
промежуточный
вискозный
конституциональные
типы
(по
Э.Кречмеру),
а
также
шизоидный
(шизофрения) и циклоидный (циклические
психозы) типы психических болезней (по
Н.Б.Ганнушкину).

Можно сказать, что шизофренику
присуще множественное, расщепленное
левополушарное
абстрактно-логическое
мировосприятие
в
его
крайнем
патологическом
выражении,
что
проявляется в стремлении человека,
который находится под властью этой
патологии,
все
расчленять
–
схематизировать и атомизировать.
Для второго ти па патологии
характерно крайнее выражение целостного
предметно-образного,
чувственноэкспрессивного
правополушарного
миросозерцания, что проявляется в
тенденции
все
"тоталлизировать",
кристаллизовать в форме сверхценного
тотального представления или идеи.
Такое понимание позволяет говорить
о
1)
расщепленном
дискретномножественном
("вещественном",
линейнопричинном) левополушарном и
2) целостном континуально-синтетическом
("полевом", циклопричинном, то есть
целостнопричинном)
правополушарном
типах отражения мира в их крайнем,
патологическом выражении.
Таким образом, можно говорить о
дихотомических
структурах
психологических и социальных явлений,
одна
из
важнейших
из
которых
иллюстрирует информационную теорию
эмоций П.В.Симонова, которая гласит, что
эмоция (как правополушарный феномен)
есть результат реакции человека на
недостаток
актуальной
информации
(левополушарный феномен).
В. М. Дильман говорит о трех
главных
гомеостазах
организма
(энергетическом,
адаптационном
и
регулятивном) [Дильман, 1968, 1983, 1986,
1987],
которые,
как
полагает
исследователь, являются причиной трех
"нормальных" болезней (гиперадаптоз,
ожирение, климакс) и вытекают из трех
взаимосвязанных
свойств
организма:
способности к репродукции (продолжения
80

рода), к регуляции потока энергии (обмен
веществ) и адаптации (приспособления).

Приведенные
выше
дихотомии
можно проиллюстрировать на рис. 1., где
они обнаруживают фрактальное подобие.

Рис. 1. Согласованность осей, отражающих разные аспекты человека
Если представить данную схему в
контексте волнового процесса повышения
и
падения
энергии-информации
применительно к конституциональной
типологии Э. Кречмера, то получим
следующую модель, иллюстрирующую
процессы:

1)
повышения
энергии
(что
одновременно
реализует
процесс
понижение информации) от среднего
шизотимного к практическому,
2) и повышения информации (что
одновременно
реализует
процесс
понижение энергии) от практического к
шизотимному (рис. 2).

Рис. 2. Кречмеровская типология как феномен энергетической динамики
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2. Второй принцип базируется на
универсальности структурной изомерии
всего и вся во Вселенной. Данный
принцип, в свою очередь, проистекает из
философского принципа тождества бытия
и мышления (а также из антропного
космологического принципа, отраженного
в
парадоксе
квантовой
физики
"Наблюдатель"), что позволяет выделить
универсальную структуру мышления, на
основе которой строится универсальная
структура бытия, являющаяся изоморфной
любой структуре Вселенной [4].

Таким
образом,
универсальная
модель
Вселенной
повторяет
в
специфическом
виде
универсальную
модель системы мышления, выражаемую в
виде
логического
квадрата,
выступающего
одной
из
основных
логических
структур
классической
(линейной) логики и воплощающего в себе
мнемонический прием для запоминания
отношений между четырьмя суждениями
аристотелевской логики:

Рис. 3. Традиционный логический квадрат
Таким образом, можно говорить о
том,
что
логические
отношения
логического квадрата реализуются во всех
структурах (системах) Вселенной,

приобретающих четверинные очертания.
Приведем примеры. Покажем структуру
Вселенной, базирующуюся на логических
отношениях логического квадрата.

Рис. 4. Модель Вселенной
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В
данной
логической
схеме
пространство занимает центральное место,
а также может пониматься и как
физический
вакуум
(фотонный,
светоносный вакуум, "мировой эфир") –
среда
переноса
взаимодействий,
потребность в которой значительно
взросла в последнее время в связи с
попытками создать теорию "великого
объединения". Представленные опытные
данные со всего мира подтверждают
существование
в
природе
слабых
неэлектромагнитных
полей,
которые
обладают
информационным,
организующим свойством [см. Мельник,
2010, 2011].
Пространство
как
нейтральная
порождающая сущность противоречит и
одновременно не противоречит всем
элементам
анализируемой
структуре
Вселенной, что создает предпосылки для
актуализации парадоксальной логики,
находящей свое отражение в индийской
(буддистской)
логике
"четырех
альтернатив". При этом, отношение
каждого из элементов рассматриваемой (и
всех других подобных) структуры к
центральному нейтральному элементу как
бы нивелируется и приводится к "общему
знаменателю", о чем говорит Господь
Кришна
в
Бхагавад-Гите,
когда
утверждает, что любое отношение к Нему
(положительное
или
отрицательное,
сыновье, супружеское, материнское или
отцовское) в силу Его абсолютной
природы всегда приводит к одному
результату – освобождению.
Рассмотрим
другие
логические
отношения
на
основе
принципа
логического квадрата, которые при их
углубленной
интерпретации
могут
получить
значение
функциональных
отношений.
Время как бы производно от
вещества, логически "подчиняется" ему в
том
смысле,
что,
как
показал
Н. А. Козырев,
время
преломляет

организацию,
структуру
вещества
[Козырев, 1982, 1994; О сканировании
звездного неба датчиком Козырева, 1992;
Мельник,
2010,
2011].
Можно
предположить,
что
время
является
функцией вещества, отражает характер его
изменения в результате движения.
А движение производно от поля и
как бы "подчиняется ему", ибо поле
выражает взаимодействие физических
объектов,
в
результате
чего
они
включаются в движение, выступающее в
данном случае как бы функцией поля, не
имеющего массы покоя и являющегося как
бы движением в чистом виде.
Вещество и поле (а также время и
движение), дополняющие друг друга,
являются контрарными (противными) друг
по отношению к другу сущностями.
Кроме того, время противоречит
полю, а движение – веществу, ибо
движение "погашает" вещество, которое
при интенсивном движении, сравнимом со
скоростью света, утрачивает вещественные
свойства и приобретает полевые.
Пространство
находится
в
нейтральных отношениях к базовым
конструктам материи.
На основании данной модели мы
построили
множество
фрактально
подобных этой модели других моделей из
главных сфер человеческой теории и
практики (см.
Универсальная модель
бытия) [вознюк, 2012].
Рассмотрим важные для нашего
исследования модели.
Базой
для
организменного
гомеостаза (гомеостаз – "постоянство
среды предполагает такое совершенство
организма, чтобы его внешние перемены в
каждое мгновение компенсировались и
уравновешивались" [Бернар, 1878, с. 96–
97])
является
"нейрогуморальная
регуляция" [Кассиль, 1978, с 49]. Причем,
гуморальную регуляцию можно соотнести
с веществом, а нейрорегуляцию – с полем.
Мы
полагаем,
что
вещественная
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(гуморальная)
регуляция
определяет
конституциональный тип человека, а
полевая – его темперамент. Нейросистема
человека в регуляторно-гомеостатическом
плане реализуется на основе вегетативной
нервной системы, имеющей две ветви –
симпатическую и парасимпатическую,
относящихся друг к другу по типу
обратно-корреляционной зависимости: "в
нормальных условиях жизнедеятельности
организма повышение симпатической
активности постоянно компенсируется
нарастанием
активности
парасимпатической.
Нарастание
количества
биологически
активных
веществ одного ряда по закону обратной
связи уравновешивается сдвигами в
содержании веществ противоположного
ряда" [Кассиль, 1978, с. 64].
Связать нейронный и гуморальный
типы гомеостаза можно при помощи
теории В. Гесса, который "еще в 1925 году
предложил разделить физиологические
функции, или, точнее, реакции организма
на две большие группы: эрготропные и
трофотропные... Эрготропные состояния

характеризуются активацией деятельности
определенных внутренних органов под
влиянием
симпато-адреналиновой
системы... эрготропные функции резко
усиливаются
при
мышечной
деятельности... при эмоциях, боли,
охлаждении...
Для
трофотропных
состояний
характерно
накопление
энергетических
запасов,
усиление
процессов
анаболических,
ассимиляторных" [Кассиль, 1978, с. 68–
69]. Налицо два типа гомеостаза –
энергозатратный и энергонакопительный.
Принимая во внимание, что энергия и
информация выступают как относительно
противоположные
и
взаимодополнительные сущности, можно
прийти к выводу о наличии двух
противоположных типов гомеостаза (или
двух типов регуляции поведения человека,
по Б. Г. Ананьеву [Ананьев, 1963]) –
энергетического (правополушарного) и
информационного
(левополушарного).
Логическая
координация
систем
гомеостаза
выражается
следующим
образом:

Рис. 5. Логическая координация систем гомеостаза
Покажем темпераментальный аспект
человека,
отражающий
устойчивую
совокупность
индивидуальных
психофизиологических
особенностей
личности, связанных с динамическими, а
не
содержательными
аспектами
деятельности. Темперамент составляет
основу
развития
характера.
С
физиологической
точки
зрения
он
обусловлен типом высшей нервной
деятельности человека и проявляется в
поведении человека (характера), в степени

его жизненной активности. Интересно, что
еще Кант писал о том, что сангвиник
противоречит меланхолику, а холерик –
флегматику, поэтому сангвиник и холерик,
а также меланхолик и флегматик при
смешении друг с другом нейтрализуются
[см. Психология индивидуальных различий,
1982, с. 248-249]. Данные выводы,
согласуются с нашей темпераментальной
моделью, показывающей, как психотипы
человека взаимно координируются.
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Рис. 6. Темпераментальная модель человека
В
павловско-гипократовской
классификации
различают
четыре
темперамента, которые И.П. Павлов
называет типами высшей, нервной,
деятельности: 1 – живой тип (сангвиник),
характеризующийся
большой
силой
возбудительного и тормозного процессов,
их
уравновешенностью
и
высокой
подвижностью
(тип
сильный,
уравновешенный,
подвижный);
2–
спокойный тип (флегматик), обладающий
высокой
силой
и
достаточной
уравновешенностью возбудительного и
тормозного процессов, но малой их
подвижностью
(тип
сильный,
уравновешенный,
инертный);
3
–
безудержный тип (холерик), имеющий
сильный возбудительный процесс при
слабом тормозном (тип сильный, но
неуравновешенный), 4 – слабый тип
(меланхолик), отличающийся малой силой
возбудительного и активного тормозного
процессов.
Сангвиник,
таким
образом,
является
человеком
решительным,
энергичным,
быстро
возбудимым,
подвижным, впечатлительным, с ярким
внешним выражением эмоций и легкой
сменой их.
Это живой, горячий, подвижный
человек, с частой сменой впечатлений, с
быстрой реакцией на все события,
происходящие вокруг него, довольно легко
примиряющийся со своими неудачами и
неприятностями.
Обычно
сангвиник
обладает выразительной мимикой. Он
очень продуктивен в работе, когда ему
интересно. Если работа неинтересна, он

относится к ней безразлично, ему
становится скучно.
Флегматик же – спокойный,
медлительный, со слабым проявлением
чувств, трудно переключается с одного
вида деятельности на другой.
Он неспешен, невозмутим, имеет
устойчивые стремления и настроение,
внешне скуп на проявление эмоций и
чувств. Он проявляет упорство и
настойчивость
в
работе,
оставаясь
спокойным и уравновешенным. В работе
он производителен, компенсируя свою
неспешность прилежанием.
Холерик, напротив, вспыльчивый, с
высоким
уровнем
активности,
раздражительный,
энергичный,
с
сильными,
быстро
возникающими
эмоциями, ярко отражающимися в речи,
жестах, мимике.
Это быстрый, порывистый, однако
совершенно неуравновешенный, с резко
меняющимся
настроением
с
эмоциональными вспышками, быстро
истощаемый тип. У него нет равновесия
нервных процессов, это его резко отличает
от
сангвиника.
Холерик
обладает
огромной работоспособностью, однако,
увлекаясь, безалаберно растрачивает свои
силы и быстро истощается.
Меланхолик имеет низкий уровень
нервно-психической активности, унылый,
тоскливый, с высокой эмоциональной
ранимостью, мнительный, склонный к
мрачным
мыслям,
с
угнетенным
настроением, замкнут, пуглив.
Склонный
к
постоянному
переживанию различных событий, он
остро реагирует на внешние факторы.
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Свои астенические переживания он
зачастую не может сдерживать усилием
воли, он повышенно впечатлителен,
эмоционально раним.
Отметим,
что
"чистые"
темпераменты в жизни встречаются редко,
обычно комбинация свойств более
разнообразна. Более поздние исследования
Б. М. Теплова
и
В.Д. Небылицына
позволяют сделать вывод о наличии
большего количества типов высшей
нервной деятельности при различном
комбинировании и различном удельном
весе
основных
типологических
характеристик личности. При этом можно
говорить о промежуточных типах (сангвофлегматик,
сангво-холерик,
флегмомеланхолик), а также о смешанных
(например,
флегматик
с
чертами
сангвиника и холерика и т.д.), что
позволяет теоретически дифференцировать
120 типов, основанных на 4 вариациях по
силе нервных процессов, 3-х – по
уравновешенности и 10-ти – по степени
подвижности.
Для более полного обоснования
универсальной классификации болезней

рассмотрим концепцию П.В. Симонова
[Симонов, Ершов, 1984, с. 56-62; Симонов,
1987, с. 486-523; 1990], полагавшим, что
главными структурами, позволяющими
производить прогнозирование событий с
учетом доминирования в потребностномотивационной
сфере,
являются
фронтальный неокортекс, гиппокамп,
миндалевидный
комплекс
и
гипоталамус, предлагает следующую
схему функциональной специализации
структур мозга, принимающих участие в
генезисе эмоциональных реакций: В этой
связи
кратко
рассмотрим
информационную теорию эмоций П. В.
Симонова, который писал, что “...эмоция
есть отражение мозгом человека и
животных
какой-либо
актуальной
потребности (ее качества и величины) и
вероятности
(возможности)
ее
удовлетворения, которую мозг оценивает
на основе генетического и ранее
приобретенного индивидуального опыта”
[Симонов, "Эмоциональный мозг", 1981, с.
20].
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Рис. 7. Схема функциональной специализации структур мозга, принимающих участие в
генезисе эмоциональных реакций (по П.В. Симонову)

Рис. 8. Гипотетическая схема зависимости параметров интро-экстраверсии и
невротицизма от индивидуальных особенностей взаимодействия четырех мозговых структур
(по П.В. Симонову)
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В
общем
виде
правило
возникновения эмоций выражается в виде
формулы:
Э = f [П, (Ис – Ин), ...],
где Э – эмоция, ее степень, качество
и знак; П – сила и качество актуальной
потребности; (Ис – Ин) – оценка
вероятности
(возможности)
удовлетворения потребности на основе
генетического и ранее приобретенного
индивидуального опыта; Ин – информация
о средствах, которые, как предполагается,
необходимы
для
удовлетворения
потребности; Ис – информация о
средствах, которыми располагает субъект
в данный момент.
При этом в арсенал средств
достижения цели – удовлетворения
актуальной потребности – входят: знания и
навыки субъекта, энергетические ресурсы
организма, время, необходимое для
организации соответствующих действий, и
т. п. Понятие “потребность” П. В. Симонов
определяет так: “...потребность есть
избирательная
зависимость
живых
организмов от факторов внешней среды,
существенных для самосохранения и
саморазвития, источник активности живых
систем, побуждение и цель их поведения в
окружающем
мире”
[Симонов,
"Эмоциональный мозг", 1981, с. 31].
Возникновение эмоций зависит и от
других факторов, однако все они
обусловливают лишь различные оттенки
эмоций, в то время как необходимыми и
достаточными являются, по мнению
П.В. Симонова, потребность и вероятность
ее удовлетворения.
Таким
образом,
эмоция
есть
функция
потребности
и
информированности субъекта. Если П = 0,
то эмоция не возникает. И чем больше П,
тем интенсивнее реализуется эмоция.
Потребность же всегда отрицательна по
отношению к организму. Поэтому на знак
эмоции влияет остальная часть формулы.

При этом высокая вероятность
удовлетворения потребности, т. е. Ис > Ин,
порождает, как полагает П. В. Симонов,
положительные
эмоции,
а
низкая
вероятность удовлетворения потребности,
т. е. Ин > Ис, ведет к возникновению
отрицательных эмоций.
П.В.Симонов
экспериментальным
путем установил, что в генезисе
эмоциональных
состояний
и
в
потребностно-информационной
организации поведения человека в сторону
минимизации
или
максимализации
эмоционального состояния участвуют
четыре упомянутые мозговые структуры.
При
этом
благодаря
работе
фронтальной коре поведение человека
ориентируется
на
сигналы
высоковероятных событий, в то время как
на сигналы с низкой вероятностью их
подкрепления
реагирует
гиппокамп.
Данные две
структуры составляют
“информационную” подсистему мозга.
“Мотивационная”
подсистема,
которая
содержит
миндалину
и
гипоталамус, осуществляет выделение
наиболее
острой
доминирующей
потребности:
гипоталамус
выделяет
мотивационную доминанту, а миндалина
обеспечивает организацию баланса между
конкурирующими потребностями. Эти две
подсистемы оказывают взаимное влияние
друг на друга.
При этом оценка вероятности
внешних событий зависит от силы и
качества доминирующей потребности, в то
же время эта оценка влияет тормозящим
или возбуждающим образом на силу
потребности. Гиппокамп и миндалина
связаны
с
низкой
вероятностью
удовлетворения потребности, что в
информационных категориях приведенной
выше формулы выразится как Ин > Ис.
Гипоталамус и фронтальная кора связаны с
высокой вероятностью удовлетворения
потребности, т. е. Ис > Ин.
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Как видно из модели П.В. Симонова,
достаточно
четырех
структур
для
организации поведения по выделению
доминирующей потребности с учетом
вероятности
ее
удовлетворения.
Проведенные
исследования
дают
основания П. В. Симонову полагать, что
индивидуальные
особенности
функционирования этих структур лежат в
основе типов нервной деятельности, а в
случае патологии определяют характер
невротических состояний.
Так,
преобладание
системы
"гипоталамус
–
фронтальный
неокортекс" характеризует тип сильный
экстравертированный, ориентированный
на выбор доминирующей потребности и
учитывающий
осознанно
наиболее
вероятные события; преобладание же
системы
"миндалина
–
гиппокамп"
характерно
для
слабого
интровертированного типа с симптомами
нерешительности и склонностью к
переоценке несущественных событий.
Преобладание системы "гипоталамус –
миндалина"
также
характерно
для
интравертов, а "фронтальный неокортекс
– гиппокамп " – для экстравертов.
Исходя из приведенных выше
соображений,
исследователи
деляют
вывод, что вероятнее всего, у холерика
доминирует
система
"фронтальный
неокортекс – гипоталамус", обеспечивая
при этом в поведении холерика выбор
доминирующей потребности при высокой
вероятности ее подкрепления.
У меланхолика, напротив, система
"гиппокамп – миндалина" ориентирована
на
фиксацию
субдоминантной
потребности при маловероятном ее
удовлетворении, что вызывает у него
состояние перманентной фрустрации.
Что касается так называемых
"средних типов" – сангвиника и
флегматика – то здесь нет окончательной
ясности, поскольку, с одной стороны,
результаты ряда экспериментов говорят в

пользу преобладания у сангвиников, как и
у меланхоликов, системы "гиппокамп –
миндалина", а у флегматиков, как у
холериков –"фронтальный неокортекс –
гипоталамус" (П.В.Симонов).
С другой стороны, теоретический
анализ позволяет сделать вывод о
преобладании у флегматика системы
"фронтальный неокортекс – миндалина" с
реагированием только на высоковероятные
события без особого выбора какой-либо
потребности из более или менее
равнозначных, а
у сангвиника
–
"гиппокамп – гипоталамус", создающей
возможность генерализованных реакций
на маловероятные события при выборе
доминирующей
потребности
(Н.Н. Данилова) [Данилова, 2001].
Если принять к сведению, что, как
полагает П.В. Симонов, правое полушарие
ответственно
за
потребностномотивационную сферу, а левое – за выбор
средств достижения цели (и в то же время
левое и правое полушарие обеспечивают
соответственно
информационную
и
энергетическую регуляцию поведения
человека), то модель
П.В. Симонова
можно интерпретировать в контексте
нашей концепции целостности.
Уместно отметить еще и то, что, как
пишет
П.
В.
Симонов,
воля
("антипотребность")
и
потребность
являются
в
определенном
смысле
антагонистами,
ибо
механизмы
их
актуализации прямо противоположны.
Интересен вывод П. В. Симонова о
том, что в основе типов нервной системы
лежат
нормальные
особенности
функционирования структур головного
мозга человека. Так меланхолик склонен к
нерешительности, тревоге, боязливости
при обостренной чувствительности к
малозначным сигналам (что соответствует
функциональным
особенностям
гиппокампа).
Холерик
–
одержим
стремлением
к
удовлетворению
доминирующей
потребности,
мало
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считаясь с одновременно существующими
мотивами
(гипоталамус).
Флегматик
характеризуется тем, что его активность
могут возбудить только сигналы очень
важных и высоковероятных событий
(фронтальный неокортекс). Сангвиник
обладает склонностью к положительным
эмоциям, высокой любознательности,
пренебрежением к неудачам (миндалины).
Следует
отметить,
что
отображательные стратегии полушарий
обуславливаются, вследствие единства
мира, всеобщей материальной дихотомией
Вселенной.
Материя
концептуально
дифференцируется на два полярные виды
– вещество и поле. Вещество, которое
имеет массу покоя и характеризуется
определенной
структурой,
которая
является
дискретно-множественной
формой, соотносится с информацией, как
принципиально
множественноструктурной
сущностью,
которая
отражается левым полушарием. Поле же,
которое не имеет массы покоя и является
как бы движением в чистом виде, есть
континуально-целостной
сущностью,
соотносящейся с
энергией как мерой
движения, которая отражается правым
полушарием. Этот вывод кажется вполне
обоснованным, если принять к сведению
тот признанный психологами факт, что
эмоции
связаны
с
потребностноинстинктивной
сферой
человека
[Магдауголл, 1984], а потребности, в свою
очередь,
являются
энергетической
сущностью [Drown, 1953; Madsen, 1965].
Вот почему правое полушарие можно
назвать
субстратом
потребностноэнергетической, а левое – информационноволевой
регуляции
человеческого
организма.
Данный
вывод
на
функции
полушарий
достаточно
близок
к
информационной
теории
эмоций
П. В. Симонова [Симонов, 1984, 1987],
поскольку можно полагать, что правое
полушарие
воспринимает

высоковероятностные (энергетические), а
левое
–
низковероятностны
(информационные: информация в рамках
теории информации определяется как мера
частотности тех или иных событий,
которые "несут" в себе тем больше
информации, чем более редкими они
являются) сигналы среды.
В
психической
структуре
меланхолика,
который,
как
пишет
П. В. Симонов,
чувствителен
к
малозначным (маловероятным) сигналам,
первую скрипку играет левое полушарие;
для понимания сущности меланхолика
может помочь мысль Ф. Кликса о том, что
чем более тонкими являются необходимые
различия, тем сильнее потребность в более
дифференцированных способах передачи
информации. Познание и информация,
уровень когнитивного развития, который
достигнут, и тонкости передаваемого
сообщения взаимно обуславливают друг
друга [Кликс, 1983, с. 90].
В то время у флегматика, активность
которого могут возбудить сигналы
высоковероятных событий, преобладает
активность перехода от правого к левому
полушарию.
Состояние перехода от лево- к
правополушарному
психологическому
модусу
характерно,
вероятно,
для
холерика, а состояние активности правого
полушария – для сангвиника.
Состояние полушарного синтеза
характерно для процесса интеграции всех
предыдущих состояний, когда мыслитель
и художник (лево- и правополушарная
сущности) объединяются в одном лице.
Таким образом, четыре психические
модуса могут коррелировать как с
четырьмя типами полушарной активности,
так и с четырьмя типами неврозов,
которые П. В. Симонов связывает с
нарушением одного их отделов головного
мозга человека.
Мы полагаем, что, поскольку
полушария
выступают
своеобразным
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психосоматическим фокусом человека,
четыре типа неврозов отвечают одному из
рассмотренных модусов.
Так укоренение в фазе перехода от
право- к левополушарной активности (ПП
→ ЛП) отвечает, мы полагаем, неврозу
навязчивых состояний, который указывает
на циклический характер психических
процессов (именно активность правого
полушария связана с циклоидным типом
человека,
который
соотносим
с
циклическими
неврозами),
что
свойственно
правополушарным
состояниям.
Укоренение
в
состоянии
левополушарного модуса (ЛП) отвечает
психастении
(состоянию
страха,
неуверенности, колебания), что вытекает
из
особенностей
левополушарного
реагирования
на
малозначные
низковероятные стимулы среды.
Укоренение в фазе перехода от
правого к левому модусу (ПП → ЛП)
отвечает истерии (демонстративности
переживаний), ибо в данном случае мы
имеем
тенденцию
развития
эмоционального
правополушарного
состояния (или суггестивного состояния:
как полагают некоторые исследователи,
правое полушарие активно в состоянии
гипнотического
транса
[Каструбин,
1995]), которое при его сочетании с
ролевым,
эгоцентрическим
левополушарным
поведением
предполагает реакцию демонстративноистерического,
экзальтированного
характера.
Укоренение в состоянии правого
модуса (ПП) отвечает неврастении
(перенапряжению), поскольку в данном
случае
наявным
является
развитое
правополушарное
состояние
эмоционального
возбуждения,
что
приводит к истощению эмоциональных
ресурсов психической деятельности.
Следует отметить, что активность
правого
полушария
соотносится
с

нервными процессами возбуждения, а
левого – и торможения [Голубева, 1980],
при этом у неврастенических больных
баланс нервных процессов сдвинут в
сторону процессов торможения, а у
больных неврозами навязчивых состояний
– в сторону процессов возбуждения
[Немчин, 1983, с. 97], что поясняется
вышеизложенными соображениями [см.
Собчик, 1990]. Если принять к сведению,
что, как полагает П.В. Симонов, правое
полушарие
ответственно
за
мотивационную сферу (целеполагание), а
левое – за выбор средств достижения цели
[Симонов, 1987] (и в то же время левое и
правое
полушарие
обеспечивают
соответственно
информационную
и
энергетическую регуляцию поведения
человека [Ананьев, 1963]), то схему П.В.
Симонова можно интерпретировать в
контексте нашей концепции.
Приведем
темпераментальную
модель человека, которая включает схему
соответствия типов высшей нервной
деятельности, свойств нервной системы,
индивидуальных
типологических
особенностей и других параметров, рис. 9.
Данные четыре психотипа, как и
четыре типа неврозов соотносятся с
четырьмя
острыми
аффективными
реакциями [см. Патопсихологические
исследования, 1981]: интрапунитивные
(представляют собой разряд агрессии
путем аутоагрессии – нанесение себе
вреда), экстрапунитивные (разряд аффекта
путем
агрессии
на
окружающее),
иммунитивная реакция (разрядка путем
бегства от аффективной ситуации),
демонстративные реакции (когда аффект
разряжается в "спектакль").
Нужно сказать и то, что холерик и
сангвиник занимают место на восходящей
ветви синусоиды, то есть соответствуют
развитию
процессов
экстравертации,
разворачивания
вширь,
устремлению
вперед. А флегматик и меланхолик,
занимающие место на нисходящей ветви
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синусоиды отвечают развитию процессов
интровертации, уходу в себя, назад.
Данная ориентация в целом соответствует
исследованиям психологов [см. Обозов,
Щекин, 1990, с. 130].

Таким образом, человек как система,
обладающая внутренней средой и

Рис.9. Темпераментальная модель психики человека
способная реагировать на внешнюю
среду, обнаруживает два универсальных
аспекта.
1. Мотивационную сферу, которая
отражает
потребностный
уровень
организма, то есть ту внутреннюю
ситуацию организма, которая является
выразителем его потребностей и которая
выступает
движущим
фактором,
направляющим поведение организма во
внешней среде.
2. Информационную сферу, которая
связана со стимулами, то есть с событиями
(согласно теории информации) внешней
среды.
Потребности мотивационной сферы
и события информационной по сути
являются одним и тем же – событиями,

ситуациями, при этом потребности есть
ситуации внутренней среды, а события –
внешней.
Как события (нечто внешнее), так и
потребности
(нечто
внутреннее)
характеризуются
тем,
что
они
актуализируются на потребностной и
информационной шкалах. Конечными
точками
первой
шкалы
являются
доминантная
потребность
и
субдиминантные
потребности.
Доминантная потребность объемляет весь
организм и устремляет в специфическом
направлении
его
поведение.
Субдоминантные потребности выступают
неким
множественным
полем
потребностей, в которых организм отдает
предпочтение той или иной потребности.
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Конечными
же
точками
информационной
шкалы
выступают
высоковероятное
событие
и
маловероятные события. Высоковероятное
событие
предстает
как
нечто
периодическое и циклическое, в поле
которого
организм
проявляет
автоматизмы,
то
есть
действует
инстинктивно
на
базе
безусловнорефлекторной
деятельности
высшей нервной системы.
Маловероятные же события как
достаточно
непериодические
и
непредсказуемые
факты
реальности
активизируют развитие произвольной
сфере организма как диалектической
системе условных рефлексов, заставляя
при этом организм учиться реагировать на
внешнюю среду нетривиальным образом.
В
целом
существуют
две
антагонистические
и
одновременно
взаимно
дополнительные
стратегии
восприятия
и
освоения
человеком
действительности
–
циклотимный
(правополушарный)
и
шизотимный
(левополушарный).
Правополушарный тип (циклотимик)
характеризуется доминированием нервных
процессов возбуждения, что соответствует
максимуму энергии, а также минимуму
информации
–
информационной
определенности событий.
Данная
определенность
обнаруживается, во-первых, потому что
энергия как поле (не имеющее массы
покоя и являющееся движением как мерой
энергии) вездесуща, поэтому-то и события
в таком вездесущем модусе как бы
происходят
со
стопроцентной
вероятностью.
Их
информационная
емкость приближается к нулю. Таким
образом, правое полушарие ориентируется
на
негативную
энтропию,
упорядоченность.
Во-вторых, как известно [Брагина,
Доброхотова, 1988], правое полушарие
функционирует с опорой на прошлое, то

есть
на
уже
прошедшие,
актуализированные события, вероятность
которых, таким образом, приближается к
ста процентам, а информационная емкость,
соответственно, к нулю.
В-третьих,
правое
полушарие,
являясь генетически более древним, чем
левое,
реализует
инстинктивнонепроизвольные, автоматические функции
,
что,
по
понятным
причинам,
предполагает
ориентацию
на
высоковероятные (низкоинформационные)
события.
Таким
образом,
правое
полушарие организует мотивационнопотребностный аспект поведения.
Такая повторяемость событий дает
основание говорить о циклическом
экзистенциальном
модусе
правого
полушария, что проявляется в циклически
протекающих процессах, патологически
реализующиеся
в
маниакальнодепрессивном
психозе,
в
котором
маниакальная эйфорическая фаза (мания
как раз и предполагает циклический
принцип укоренения в том или ином
стереотипе) сменяется депрессивной.
Левополушарный тип (шизотимик)
характеризуется доминирование нервных
процессов торможения, что соответствует
максимуму информации и минимуму
энергии
–
информационной
неопределенности событий.
Данная
неопределенность
обнаруживается
по
целому
ряду
оснований.
Во-первых, потому что информация
как структурно-вещественное образование
как вещество (имеющее массу покоя)
строго локальна, а поэтому событийна, то
есть имеет событийную природу. Кроме
того, вещество во Вселенной, в отличие от
поля, не вездесуще, а локально, редко
(занимает ничтожный процент материи
Вселенной), когда информационный вес
вещества стремится к бесконечности – тем
более, что вещество генерируется за счет
флуктуаций физического (фотонного)
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вакуума, что превращает вещественные
образования в некий мираж (на Востоке –
это иллюзия Мая). Таким образом, левое
полушарие ориентируется на позитивную
энтропию, хаос (который, как известно,
обладает
интегральными
свойствами,
реализуя
целостность
вещественных
образований).
Во-вторых, как известно, левое
полушарие функционирует с опорой на
будущее, то есть на то, что в событийном
плане еще не наступило. Таким образом,
спрогнозированные события будущего в
теоретическом
пределе
имеют
информационную
емкость,
приближающуюся к бесконечности.
Такая
событийная
редкость,
неопределенность, хаотизированность дает
основание говорить об атомизированнорасщепляющем модусе левого полушария,
что проявляется в шизотимной установке,
которая патологически реализуется как
шизофрения.
В-третьих,
левое
полушарие,
организующее
волевое
усилие
и
регулирующее непроизвольные функции,
предполагает
ориентацию
на
низковероятные (высокоинформационные)
события. Таким образом, левое полушарие
организует целеполагательный аспект
поведения.
Полушарное
функциональное
единство реализуется в настоящем
(нейтральном) временном модусе. При
этом взаимодействие полушарий протекает
по
принципу
когерентнопоследовательной
смены
состояний
возбуждения и торможения, энергии и
информации, что можно понимать и как
процессе энергоинформационного обмена
(отдачи и приема энергии и информации).
При этом на уровне левого полушария,
направленного в будущее, психические
процессы
реализуется
в
русле
целеполагания,
информационной
избирательности, что на потребностном

уровне проявляется в виде реализации
доминирующей потребности.
На уровне же правого полушария,
направленного в прошлое, психические
процессы реализуются в интегративной
событийной
плоскости,
что
на
потребностном уровне проявляется во
множестве потребностей (субдоминантных
потребностей в силу их неизбирательного
характера).
Взаимодействие полушарий, таким
образом, обнаруживает определенную
энергоинформационную
динамику,
представленную на рисунке.
Правополушарный (циклотимный)
тип комфортно себя чувствует в состоянии
характерного для него повышенного
эмоционально-энергетического
тонуса,
поэтому
и
любые
неопределенные
события,
которые,
согласно
информационной
теории
эмоций
П.В.Симонова, должны активизировать
эмоции, для циклотимика (у которого
эмоции уже активизированы) предстают
как
непроблемные,
то
есть
их
неопределенность
попросту
не
воспринимается как актуальная. Таким
образом, максимум энергии циклотимика
означает минимум информации, то есть
минимум событийной неопределенности.
Отсюда ориентация циклотимика на
событийную непроблемность, а также и
возможная маниакальность поведения.
Однако
в
силу
цикличности
циклотимика рано или поздно его ожидает
обеднение эмоциональных ресурсов, он
вступает
в
депрессивную
фазу
пониженного
эмоциональноэнергетического тонуса, не характерную
для данного типа. Это состояние и
воспринимается как депрессия, особенно в
условиях, требующих повышения эмоций
(что для него трудно сделать, отсюда
страдания) – в этом случае человек
начинает реагировать на недостаток
информации, то есть на неопределенность
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внешней среды. Это делает страдающего
человека открытым неопределенности
мира. Со временем данное состояние
естественным образом сменяется на свою

противоположность, что можно ускорить,
если увеличить эмоционально-физические
нагрузки человека. Наверно именно
потому депрессия лечится лишением сна.

Рис. 10. Энергоинформационная картина полушарных взаимодействий
Данное
состояние
приближает
депрессирующего
человека
к
шизотимному левополушарному типу,
который
также
характеризуется
пониженным
эмоциональноэнергетическим тонусом. Однако такое
состояние для шизотимика привычно.
Более того, оно для него комфортно,
поскольку отсутствие эмоционального
возбуждения (то есть, доминирование у
циклотимика процессов торможения) на
фоне
нормально
протекающих
психофизиологических процессов может
восприниматься шизотимиком в русле
положительных эмоций.
В силу этого шизотимик способен
все события (даже и определенные)
воспринимать как неопределенные, он
направлен на высокоинформационные
(низковероятные, редкие) события. Он
открыт неопределенности, на которую
эмоционально не реагирует. Что позволяет
ему реагировать на эти
события

ментальным образом – изучать и
анализировать их.
Отметим также, что в силу
энергодефицита шизотимик способен
получать энергию (в виде пищи, а также в
процессе энергетического "вампиризма –
именно
поэтому
шизотимик
конституционально
отвечает
астеническому типу Э. Кречмера) и
отдавать информацию – в виде волевых
эманаций, что реализуется на уровне
социального управления.
Для
циклотимного,
правополушарного
человека
мир
предстает единством многообразия, когда
за множеством явлений стоят единая
(божественная) Сущность, единые законы
и закономерности, ибо правополушарный
тип ориентируется на часто протекающие
события, теоретическая интерпретация
которых и позволяет вычленять законы и
закономерности.
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Мир, таким образом, наполняется
определенным смыслом, проистекающим
из обобщенных структур реальности. При
этом следует понимать, что смысл нечто
кристаллизуется на основе способности
человека сводить это нечто к более общим
пространственным и временным (целевым)
категориям.
Циклотимик
–
существо
эмоциональное, энергетический донор, у
которого развиты нервные процессы
возбуждения,
симпатика
–
отсюда
способность к сопереживанию (эмпатии) и
житейская мудрость, проистекающая из
способности вставать на точку зрения
других людей и не отделять внутреннее от
внешнего, "Я" от не-"Я", что формирует
альтруистическую
жизненную
установку.
В этом плане циклотимик настроен
на принцип "справедливости для всех" и
взаимодействует
по
принципу
положительной обратной связи.
Ориентируясь
на
обобщенные
структуры
реальности,
циклотимик
уверенно накапливает жизненный опыт,
поскольку, пребывая в эйфорической и
депрессивной фазах, легко отделяет общее
от частного, главное от второстепенного,
дифференцируя частые и редкие события.
С другой стороны, естественный
процесс отдачи энергии циклотимиком, то
есть реализация его эмоциональности,
приводит к снижению эмоционального
тонуса. В данном случае наблюдается
естественный
колебательный
(циклический) процесс повышения и
понижения эмоционального напряжения
циклотимика (интересно, что смысл слова
"циклотимик" вытекает из слова "цикл",
"циклический", то есть колебательный).
В данном случае циклотимик на
короткое
время
превращается
в
шизотимика, который в силу стойко
пониженного
эмоционального
(энергетического) тонуса настроен на
восприятие
мира
по
правилу

отрицательной
обратной
связи,
реализующей принцип "свободы для
каждого".
Шизотимик в силу пониженной
эмоциональности
(согласно
теории
П. В. Симонова)
ориентирован
на
низковероятные высокоинформационные
(редкие) сигналы (события), когда даже
низкоинформационные (частые) события
могут превращаться для него в редкие.
Поэтому такой человек как правило не
отделяет частого от редкого. В итоге
редкие (самые невероятные) события
могут
представать
для
него
высоковероятными (вполне возможными),
в результате чего шизотимик трудно
накапливает
жизненный
опыт,
отделяющий частое от редкого, главное от
второстепенного.
Такая
способность
воспринимать редкие события наравне с
частыми может сделать шизотимика
шизоидным маньяком, для которого какието крайне редкие события могут казаться
частыми, то есть могут ожидаться "с
минуты на минуту".
Способность
комфортно
воспринимать
редкие
высокоинформационные
сигналы
утверждает способность шизотимика к
абстрактному
мышлению,
выхолащивающему конкретность мира,
сводящему
конкретные
вещи
к
абстрактным категориям, что лишает этот
мир целостности на уровне конкретной
материальности. Такая абстрактность мира
делает его относительным, а поэтому
расщепленным, нежизненным, что и
определяет
расщепляющее
мировосприятие шизотимика.
Расщепляющая позиция шизотимика
формирует у него эгоцентрическую
установку, отделяющую внутреннее от
внешнего, "Я" от не-"Я". А неспособность
отделять частое от редкого делает
затруднительным накопление жизненного
опыта, который как раз и есть свойство
различать частое от редкого.
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Это может приводить к различным
заболеваниям, например остеохондрозу,
когда шизотимик, поднимая тяжелый
предмет, воспринимает его как легкий (в
силу отсутствия опыта по отличию
тяжелого и легкого), о чем в книге
"Видеть–предвидеть–действовать",
пишет И. М. Фейгенберг [Журавлев, 1977;
Фейгенберг, Иванников, 1978; Фейгенберг,
1986].
Эгоцентрическая
установка
шизотимика, которая проявляется в том
числе и в стойком противостоянии "Я" и
не-"Я", приводит к обеднению его
энергоресурсов, к развитию установки на
(энергетический, или психологический)
вампиризм,
что
активизирует
"вампирический
канал" получения
энергии и приводит к ослаблению
естественных
физиологических
механизмов генерации энергии. Наверное
поэтому у шизофреников фиксируется
повреждение
эритроцитов,
функции
которых связаны с генерацией энергии на
основе усвоения кислорода.
Отметим также, что изучение
эмоциональной сферы у людей разной
типологии привело к представлению о
доминировании различных эмоций у
людей
разных
темпераментов:
доминирующей
эмоцией
сангвиника
является радость, холерика – гнев,
меланхолика – страх, тоска, а для
флегматика
наиболее
характерно
спокойное безэмоциональное состояние
(П. В. Симонов). Исходя из изложенного
выше
становится
понятным,
что
флегматик, то есть циклотимик в
депрессивной стадии, характеризуется
страхом, а "спокойное безэмоциональное
состояние" характеризует его в состоянии
высокого эмоционально-энергетического
тонуса, когда все сигналы внешней среды
воспринимаются как высокочастотные, то
есть не проблематичные.
При этом
меланхолика больше характеризует тоска,
печаль.

Исходя из динамики эмоциональных
состояний,
можно
привести
такие
соответствия в цепи эмоциональных
состояний (гнев – радость – страх –
печаль – гнев):
гнев-радость (сангвиник),
радость -страх (флегматик),
страх-печаль (меланхолик),
печаль -гнев (холерик).
Изложенное
выше
находит
подтверждение
в
экспериментальных
данных о преимущественной роли левого
полушария в генезе положительных, а
правого – отрицательных эмоций, часто
"безотчетных".
Важно также отметить корреляцию
между функциональной межполушарной
асимметрией в плане положительноотрицательных эмоциональных состояний
и доминированием альфа-ритма.
Так, как пишет В.Л. Деглин, при
выключении
правого
полушария
настроение пациента улучшается только
при доминировании альфа-ритма в ЭЭГ
левого полушария, равно как и ухудшение
настроения при инактивации левого
полушария
достигается
также
при
доминировании альфа-ритма, но уже в
ЭЭГ правого полушария.
Ряд
клинических
наблюдений
свидетельствует о различных тенденциях в
нарушениях эмоциональной сферы у
больных с право- или левополушарными
поражениями
головного
мозга
(Н.Н.Брагина, Т.А.Доброхотова). Так, если
при поражении левого полушария у
больных
существенно
повышается
тревожность, то при правополушарных
дисфункциях
больные
становятся
беспечными и легкомысленными, что
может определяться относительно жесткой
связью
правого
полушария
с
потребностно-мотивационной сферой и с
порождением целей, а левого – с
реализацией средств для достижения целей
(В.П. Симонов). Поэтому у человека с
поражением левого полушария на базе
97

наличной потребности определяется цель,
но при отсутствии средств для ее
достижения
прогнозируется
низкая
вероятность удовлетворения и возникает
фрустрация и тревога; в случае же
поражения правого полушария построение
целей
затрудняется;
диапазон
потребностей суживается, а средства для
достижения цели при этом оказываются в
избытке, что и порождает положительно
эмоциональные ощущения вплоть до
эйфории. При этом левополушарный
прогноз осознается и вербализуется, а
правополушарный остается неосознанным,
на уровне интуиции (П.В.Симонов).
Демонстрация слайдов различного
эмоционального содержания раздельно в
правое или левое поле зрения вызывает
более быстрое реагирование правого
полушария на печальные события, а левого
– на радостные. То же самое имеет место
при распознавании мимики грустной и
радостной. При этом правое полушарие
реагирует быстрее, чем левое, на
эмоциональные события, независимо от
знака эмоции.
Рассмотренная выше концепция
человека позволяет построить целостную
систему патологий – интегральную
классификацию болезней человека.
Как видим, каждый из пяти видов
болезней (которые охватывают все
патологии, отраженные в общепринятой
классификации)
имеет
внешний
и
внутренний аспекты.
Открытым
и
недостаточно
неисследованным
остается
проблема
логико-функционального
отношения
между видами болезней в системе
представленного
квадрата.
Данные
отношения могут быть:
прямо
корреляционные
(реализуемые по принципу положительной
обратной связи),
обратно-корреляционные
(реализуемые по принципу отрицательной
обратной связи),

а также взаимно-корреляционные (то
есть
обнаруживающие
взаимную
зависимость и взаимное потенцирование,
то есть усиление).
В связи с этим можно говорить об:
аллопатической
терапевтической
парадигме (лечение противным),
гомеопатической терапевтической
парадигме (лечение подобным),
а также нейтрально-синергетической
терапевтической парадигме – лечение
комплексными воздействиями; они в
идеале должны продуцировать "нулевые"
гармонизирующие состояния, подобные
медитативному состоянию, которое, как
показывают
энцефалографические
исследования, обнаруживаются на уровне
функциональной согласованности, то есть
гармонии работы полушарий головного
мозга.
При
этом
полевые
болезни,
реализуемые на основе взаимодействия
человека (как психосоциального существа)
с внешней средой, представляют собой
нервно-психические (внешний аспект) и
иммунологические (внутренний аспект)
патологии. Последние, как и первые, во
многом
определяются
характером
взаимодействия
человека
с
социоприродной средой и в целом зависят
от уровня стрессорности реагирования
человека на эту среду. При этом такое
взаимодействие имеет "полевой" характер
(см., например, психологическое поле К.
Левина).
Вещественные
болезни
реализуются на основе взаимодействия
вещественных
агентов
в
процессе
жизнедеятельности человека.
Хрональные патологии, связанные
с изменением скорости протекания
биологического времени в организме
человека, реализуются, во-первых, на
генетическом уровне, где фиксируется
порядок разворачивания во времени
процесса
изменения
человеческого
организма, то есть его развития. При этом
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этот порядок зависит от внешнего аспекта
–
внешней
среды,
характер
взаимодействие с которой определяет
особенности
генетических
мутаций,
приводящих к генетическим особенностям
развития организма. Во-вторых, на
внутреннем клеточном уровне смена
скорости
протекания
биологического
времени реализуется в онкологических
патологиях, когда на основе активизации
онкогенов
соматическая
клетка
превращается
в
раковую,
характеризующуюся ускоренным

делением,
повышением
температурного
режима
функционирования (что обнаруживает
термальный метод терапии рака), а также
усиленной потребностью в ресурсах, что
приводит
к
уничтожению
тканей
организма, окружающих колонию раковых
клеток.
Динамические болезни зависят от
двигательной
активности
человека
(внешний аспект), динамикой движения
крови (внутренний аспект).

Рис. 11. Общая классификация болезней
В свою очередь, каждый из видов
болезней также имеет четверичную
структуру.
Так, говоря о классификации
нарушений обмена веществ можно
выделить четыре группы.
Первая группа включает болезни,
протекающие с преобладанием патологии
углеводно-жирового и белкового обмена
(ожирение,
алиментарная
дистрофия,
кетоз, миоглобинурия).
Вторая группа объединяет болезни,
протекающие
с
преимущественным
нарушением
минерального
обмена

(алиментарная остеодистрофия, вторичная
остеодистрофия,
энзоотическая
остеодистрофия,
уровская
болезнь,
синдром вторичной остеодистрофии у
бычков, гипомагниемия).
Третью группу составляют болезни,
вызываемые недостатком или избытком
микроэлементов.
Их
называют
микроэлементозами
(недостаточность
кобальта,
недостаточность
марганца,
недостаточность фтора, избыток фтора,
избыток бора, избыток молибдена,
избыток никеля).
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В четвертую группу отнесены
гиповитаминозы, возникающие вследствие
недостаточности ретинола, кальциферола,
токоферола,
аскорбиновой
кислоты,
филлохинона, тиамина, рибофлавина,
никотиновой
кислоты,
пиридокси-на,
цианкобаламина и др.
В
основу
современной
классификации
болезней
сердечно-сосудистой
системы
может
быть
положена классификация, предложенная Г.
В. Домрачевым. Различают четыре группы
болезней: болезни перикарда, миаокарда,
эндокарда,
кровеносных сосудов и
капилляров.
Невротические заболевания
(неврозы)
Социальные психические заболевания
(психопатии)

Можно выделить 4 основных вида
раковых проблем, связанные с поражением
четырех аспектов организма.
1. Саркома, которая, как правило,
формируется в соединительных тканях,
начинает
развиваться
из
клеток,
образующих внутренние полости органов.
2.
Злокачественные
болезни,
поражающие кровеносную систему.
3.
Злокачественные
болезни,
поражающие органы.
4.
Злокачественные
болезни,
поражающие мозг.
Более подробно рассмотрим нервнопсихические
болезни,
которые
укладываются в логический квадрат.
Акцентуационно-темпераментальные нарушения
(по К. Леонгарду)
Психические заболевания
(психозы)

Рис. 12. Нервно-психические болезни, представленные согласно структуре логического
квадрата
Акцентуационнотемпераментальные нарушения
Данный
уровень
реализует
психофизиологические основы человека,
которые в чистом виде не несут в себе
патологических черт. Патология (а также
акцентуация как граничное состояние,
близкое патологическому) выражается на
уровне характера, от которого зависит
"направленность интересов человека и
форму его реакций", в то время как "от
темперамента зависит темп и глубина
эмоциональных реакций" (К. Леонгард
[Леонгард, 1981, с. 102]). В этой связи
важным
является
дифференциация
личностей по характеру, который провел
К. Леонгард. Данная дифференциация
позволяет говорить о четырех основных
акцентуациях – граничных состояниях,
способных при соответствующих условиях
трансформироваться
в
патологию.
(http://психоаналитикматвеев.рф/psikhotrening/programma-

psikhokorrekcii-kharaktera-pedantichnyjjkharakter/).
К первому типу также относятся:
Гипертимная
акцентуация
характера отличается подвижностью,
общительностью,
болтливостью,
выраженностью
жестов,
мимики,
пантомимы,
самостоятельностью,
склонностью к озорству. Такие люди
спонтанно отклоняются от первоначальной
темы в разговоре, вносят много шума,
любят компании сверстников, стремятся
ими командовать. Они почти всегда имеют
очень хорошее настроение, хорошее
самочувствие, высокий жизненный тонус,
нередко цветущий вид, хороший аппетит,
здоровый сон. Это люди с повышенной
самооценкой, веселые, легкомысленные,
поверхностные и вместе с тем деловитые,
изобретательные, блестящие собеседники;
люди, умеющие развлекать других,
энергичные, деятельные, инициативные.
Большое стремление к самостоятельности
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может служить источником конфликтов.
Им
характерны
вспышки
гнева,
раздражения,
особенно
когда
они
встречают
сильное
противодействие,
терпят неудачу. Склонны к аморальным
поступкам,
повышенной
раздражительности, прожектерству.
Испытывают
недостаточно
серьезное
отношение
к
своим
обязанностям. Они трудно переносят
условия жесткой дисциплины монотонную
деятельность, вынужденное одиночество.
Экзальтированная акцентуация.
Яркая черта этого типа – способность
восторгаться, восхищаться, а также
улыбчивостъ, ощущение счастья, радости,
наслаждения. Эти чувства у них могут
часто возникать по причине, которая у
других не вызывает большого подъема,
они легко приходят в восторг от радостных
событий и в полное отчаяние – от
печальных. Им свойственна высокая
контактность,
словоохотливость,
влюбчивость. Такие люди часто спорят, но
не доводят дела до открытых конфликтов.
В конфликтных ситуациях они бывают как
активной, так и пассивной стороной. Они
привязаны к друзьям и близким,
альтруистичны,
имеют
чувство
сострадания, хороший вкус, проявляют
яркость и искренность чувств. Могут быть
паникерами, подвержены сиюминутным
настроениям, порывисты, легко переходят
от состояния восторга к состоянию печали,
обладают лабильностью психики.
Ко второму типу также относится:
Циклотимная
акцентуация.
Характеризуется сменой гипертимных и
дистимных состояний. Им свойственны
частые периодические смены настроения,
а также зависимость от внешних событий.
Радостные события вызывают у них
картины гипертимии: жажда деятельности,
повышенная говорливость, скачка идей;
печальные
–
подавленность,
замедленность реакций и мышления, так
же часто меняется их манера общения с

окружающими людьми. В подростковом
возрасте можно обнаружить два варианта
циклотимической акцентуации: типичные
и
лабильные
циклоиды.
Типичные
циклоиды в детстве обычно производят
впечатление гипертимных, но затем
проявляется вялость, упадок сил, то что
раньше давалось легко, теперь требует
непомерных усилий. Прежде шумные и
бойкие,
они
становятся
вялыми
домоседами,
наблюдается
падение
аппетита, бессонница или, наоборот,
сонливость. На замечания реагируют
раздражением, даже грубостью и гневом, в
глубине души, однако, впадая при этом в
уныние,
глубокую
депрессию,
не
исключены суицидальные попытки.
К третьему типу также относятся:
Дистимная акцентуация. Люди
этого типа отличаются серьезностью, даже
подавленностью
настроения,
медлительностью слабостью волевых
усилий.
Для
них
характерны
пессимистическое отношение к будущему,
заниженная самооценка, а также низкая
контактность, немногословность в беседе,
даже молчаливость. Такие люди являются
домоседами, индивидуалистами; общества,
шумной компании обычно избегают, ведут
замкнутый образ жизни. Часто угрюмы,
заторможены, склонны фиксироваться на
теневых
сторонах
жизни.
Они
добросовестны, ценят тех, кто с ними
дружит, и готовы им подчиниться,
располагают
обостренным
чувством
справедливости, а также замедленностью
мышления. Тревожная акцентуация.
Людям данного типа свойственны низкая
контактность,
минорное
настроение,
робость, пугливость, неуверенность в себе.
Дети тревожного типа часто боятся
темноты, животных, страшатся оставаться
одни. Они сторонятся шумных и бойких
сверстников, не любят чрезмерно шумных
игр, испытывают чувство робости и
застенчивости,
тяжело
переживают
контрольные, экзамены, проверки. Часто
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1. Эмотивная акцентуация. Этот тип родствен
экзальтированному, но проявления его не столь
бурны. Для них характерны эмоциональность,
чувствительность,
тревожность,
болтливость,
боязливость, глубокие реакции в области тонких
чувств. Наиболее сильно выраженная их черта —
гуманность, сопереживание другим людям или
животным, отзывчивость, мягкосердечность, они
радуются
чужим
успехам.
Впечатлительны,
слезливы, любые жизненные события воспринимают
серьезнее, чем другие люди. Подростки остро
реагируют на сцены из фильмов, где кому-либо
угрожает опасность, сцена насилия может вызвать у
них сильное потрясение, которое долго не забудется
и может нарушить сон. Редко вступают в
конфликты, обиды носят в себе, не выплескивая их
наружу. Им свойственно обостренное чувство долга,
исполнительность. Бережно относятся к природе,
любят выращивать растения, ухаживать за
животными.
4. Демонстративная акцентуация характера.

2.
Педантичная
акцентуация
характера
отличается ригидностью, инертностью психических
процессов,
тяжестью
на
подъем,
долгим
переживанием травмирующих событий. Люди с
педантичным характером редко вступают в
конфликты, выступая скорее пассивной, чем
активной стороной. В то же время очень сильно
реагируют на любое проявление нарушения порядка.
На службе, педантичный человек, ведет себя как
бюрократ,
предъявляя
окружающим
много
формальных требований. Индивид с педантичным
характером пунктуален, аккуратен, особое внимание
уделяет
чистоте
и
порядку,
скрупулезен,
добросовестен, склонен жестко следовать плану, в
выполнении
действий
нетороплив,
усидчив,
ориентирован на высокое качество работы.

Характеризуется повышенной способностью к
вытеснению (забывает то, что не желает знать, что
расковывает его во лжи), демонстративностью
поведения, живостью, подвижностью, легкостью в
установлении контактов. Такой человек склонен к
фантазерству,
лживости
и
притворству,
направленным на приукрашивание своей персоны, к
авантюризму, артистизму, позерству. Им движет
стремление к лидерству, потребность в признании,
жажда постоянного внимания к своей персоне,
жажда власти, похвалы; перспектива быть
незамеченным отягощает его. Он демонстрирует
высокую
приспосабливаемость
к
людям,
эмоциональную
лабильность
(легкую
смену
настроений) при отсутствии действительно глубоких
чувств, склонность к интригам (при внешней
мягкости
манеры
общения).
Отмечается
эгоцентризмом, жаждой восхищения, сочувствия,
почитания, удивления. Обычно похвала других в его
присутствии вызывает у него особо ощущения.
Самооценка сильно далека от объективности. Может
раздражать своей самоуверенностью и высокими
притязаниями, сам систематически провоцирует
конфликты, но при этом активно защищается.
Способен
увлечь
других
неординарностью
мышления и поступков.

Его характеризует умеренная общительность,
занудство,
склонность
к
нравоучениям,
неразговорчивость.
Часто страдает от мнимой несправедливости по
отношению к нему. В связи с этим проявляет
настороженность и недоверчивость по отношению к
людям, чувствителен к обидам и огорчениям,
уязвим, подозрителен, отличается мстительностью,
долго переживает происшедшее, не способен легко
отходить от обид. Для него характерна заносчивость,
часто выступает инициатором конфликтов.

3. Застревающая акцентуация характера.

Самонадеянность, жесткость установок и взглядов,
сильно развитое честолюбие часто приводят к
настойчивому утверждению своих интересов,
которые он отстаивает с особой энергичностью.
Стремится добиться высоких показателей в любом
деле, за которое берется, и проявляет большое
упорство в достижении своих целей.
Основной чертой является склонность к аффектам
(правдолюбие,
обидчивость,
ревность,
подозрительность), инертность в проявлении
аффектов, в мышлении, в моторике.

Рис. 13. Акцентуационно-темпераментальные нарушения
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стесняются отвечать перед классом.
Охотно подчиняются опеке старших,
нотации взрослых могут вызвать у них
угрызения совести, чувство вины, слезы,
отчаяние. У них рано формируется чувство
долга,
ответственности,
высокие
моральные и этические требования.
Чувство собственной неполноценности
стараются
замаскировать
в
самоутверждении
через
те
виды
деятельности, где они могут в большей
мере
раскрыть
свои
способности.
Свойственные им с детства обидчивость,
чувствительность, застенчивость мешают
сблизиться с теми, с кем хочется, особо
слабым звеном является реакция на
отношение
к
ним
окружающих.
Непереносимость насмешек, подозрения
сопровождаются неумением постоять за
себя, отстоять правду при несправедливых
обвинениях. Редко вступают в конфликты
с окружающими, играя в них в основном
пассивную роль, в конфликтных ситуациях
они ищут поддержки и опоры.
Они
обладают
дружелюбием,
самокритичностью, исполнительностью.
Вследствие своей беззащитности нередко
служат козлами отпущения, мишенями для
шуток.К
четвертому
типу
также
относится:
Возбудимая
акцентуация
характера отличается недостаточной
управляемостью, ослаблением контроля
над
влечениями
и
побуждениями
сочетаются у людей такого типа с властью
физиологических влечений. Человеку с
возбудимым, эпилептоидным характером
характерна повышенная импульсивность,
инстинктивность, грубость, занудство,
угрюмость, гневливость, склонность к
хамству и брани, к трениям и конфликтам,
в которых он сам и является активной,
провоцирующей
стороной.
Равнодушен к будущему, целиком живет
настоящим, желая извлечь из него массу
развлечений. Повышенная импульсивность
или возникающая реакция возбуждения

гасятся с трудом и могут быть опасны для
окружающих. Он может быть властным,
выбирая для общения наиболее слабых.
Невротические заболевания
(неврозы)
И. П. Павлов в рамках своего
физиологического
учения
определял
невроз как хроническое длительное
нарушение высшей нервной деятельности,
вызванное перенапряжением нервных
процессов в коре больших полушарий
действием неадекватных по силе и
длительности внешних раздражителей.
Содержание
термина
неоднократно
пересматривалось,
однозначного
общепринятого определения у термина нет
до сих пор. В медицине и биологии
"неврозом" могут
называть разные
функциональные
нарушения
высшей
нервной
деятельности.
Основными
критериями выделения невротических
расстройств из психических расстройств в
целом
являются:
ведущая
роль
психогенных факторов в возникновении и
декомпенсации болезненных проявлений;
функциональный (обратимый) характер
психических
расстройств;
отсутствие
психотических симптомов, слабоумия,
нарастающих
изменений
личности;
эгодистонический
(мучительный
для
больного) характер психопатологических
проявлений, а также сохранение больным
критического
отношения
к
своему
состоянию.
По характеристикам клинической
картины и преобладающим признакам
психические расстройства разделяют на
следующие типы.
Параноидальный психоз является
выраженным личностным расстройством,
которому
сопутствуют
различные
бредовые идеи.
Депрессивный психоз протекает в
форме депрессивных приступов, которые
проявляются с перерывами. Их них
больной выходит личностно целостным,
без особых изменений. Симптомы:
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подавленное настроение, заторможенность
в
двигательных
и
мыслительных
процессах, гнетущее чувство безысходного
состояния, чувство, щемящее в области
сердца, апатия к близким, скорбное
выражение лица, жизнь, с точки зрения

больного, не имеет смысла, он не
видит перспектив в будущем.

Неврастения
проявляется
повышенной
возбудимостью в сочетании с быстрой
утомляемостью и истощаемостью.
Истерия
возникает
у
демонстративных
личностей, склонных к театральности поведения,
жаждущих находиться в центре внимания,
эгоцентричных, капризных, склонных все
прощать себе и не считаться с мнением других,
отличающихся
выраженными,
но
поверхностными эмоциональными реакциями.

Навязчивые состояния возникают у тревожномнительных, постоянно сомневающихся лиц.
Психастения возникает обычно мыслительного
типа людей и характеризуется навязчивыми,
тревожно-мнительными
состояниями;
развивается под действием затяжного стресса;
пациенты боязливы, нерешительны, застенчивы,
их гнетет страх перед будущим.

Рис. 14. Невротические заболевания
Ипохондрия часто идет бок о бок с
разнообразными
депрессивными
изменениями настроения и является
частью общего депрессивного синдрома.
В рамках депрессивных синдромов
различной
нозологической
принадлежности ипохондрический бред
гибели и заболевания может быть связан с
суицидальными импульсами. Ипохондрик
теряет уверенность в автоматизме
собственного существования. Он не
уверен в надежности своего нахождения в
теле, наблюдает самого себя со страхом, и
переоценивает свои телесные ощущения.
Когда такое состояние достигает степени
бредовой убежденности, то оно может
квалифицироваться как ипохондрический
бред.
Под
маниакальным
психозом
понимается расстройство психической
деятельности, при котором преобладают
нарушения
аффекта
(настроения).
Необходимо отметить, что маниакальный
психоз
является
лишь
вариантом
аффективных психозов, которые могут
протекать
по-разному.
Так,
если
маниакальному
психозу
сопутствует
депрессивная
симптоматика,
то
он

называется
маниакально-депрессивным
(этот термин наиболее популяризирован и
распространен в широких массах).
Психические заболевания (психозы)
Психозы (психические заболевания)
выражаются
явным
нарушением
психической
деятельности,
о
чем
свидетельствует расстройство восприятия
реальности и дезорганизация поведения.
Больным
свойственна
неадекватная
реакция, которая грубо противоречит
действительной ситуации. Патологии этой
группы проявляются состояниями, для
которых присущи истинные и ложные
галлюцинации, бред, иллюзии. К этой
категории
психических
расстройств
относятся шизофрения, маниакальнодепрессивный психоз, аффективные
расстройства (связанные с нарушениями в
эмоциональной сфере) и их психотические
формы, а также состояния, когда
происходят
изменения
личности,
вызванные
параноидными
явлениями.Таким образом, существуют
депрессивные
расстройства,
среди
которых наиболее известным и изученным
является
большое
депрессивное
расстройство, которое ещё называют
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клинической депрессией, и биполярное
аффективное
расстройство,
ранее
известное
как
маниакальнодепрессивный психоз и описываемое
перемежающимися
периодами
маниакальных (длящихся от 2-х недель до

4-5 мес.) и депрессивных (средняя
продолжительность 6 мес) эпизодов.

Маниакально-эйфорический психоз

Маниакально-депрессивный психоз

Шизо-ипохондрический психоз

Шизо-параноидальный психоз

Рис. 15. Психические заболевания
психической
сферы
(частичного
инфантилизма).
Незрелость
психики
проявляется в повышенной внушаемости,
склонности
к
преувеличениям
и
чрезмерным фантазиям у истеричных
субъектов;
в
эмоциональной
неустойчивости
–
у
аффективных
(циклоидных) и возбудимых; в слабости
воли -- у неустойчивых; в незрелом,
некритическом
мышлении
–
у
паранойяльных психопатов.

Социальные психические
заболевания ((психопатии)
Психопатии представляют область
между психической болезнью и здоровьем,
т.е. являются пограничными состояниями.
Для
психопатов
характерна
неполноценность
(недостаточность)
эмоционально – волевой сферы и
мышления, однако без исхода в слабоумие.
При
столкновении
с
психопатами
создается
впечатление
незрелости,
детскости из-за определенных дефектов

Астенический
тип:
наблюдается Возбудимый тип: возникают вспышки гнева,
повышенная раздражительность и быстрая неадекватность эмоциональных реакций.
истощаемость.
Истерический тип: человеку свойственна Паранойяльный
тип:
проявление
впечатлительность,
эгоцентризм
и подозрительности, высокой самооценки,
внушаемость.
склонностью к навязыванию сверхценных
идей.
Рис. 16. Социальные психические заболевания
Психопатия,
или
личностное
расстройство, обращает на себя внимание
в
проявляющемся
у
человека
несоответствии
его
поведения
с
существующими в обществе социальными
нормами. Диагностируется психопатия при
наличии у больного трех и более пунктов
из следующих критериев: равнодушие,

зачастую бессердечное к чувствам других
людей.
Безответственность,
пренебрежение к социальным нормам,
правилам и обязанностям. Неумение
строить и поддерживать взаимоотношения
с людьми. Отсутствие способности
выдерживать
возникающие
неудачи,
усиленная борьба за исполнение своих
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потребностей и желаний, возможно, с
проявлением признаков агрессии, даже
включая насилие. Отсутствие чувства
вины, неумение анализировать свой
жизненный опыт и извлекать из него
пользу,
особенно
из
полученных
наказаний. Постоянная конфликтность с
обществом, которая возникает из-за
выраженной склонности в обвинении во
всем окружающих людей, благовидно
оправдывая
свое
поведение.
При
диагностировании,
кроме
общих
критериев, симптомы психопатии могут
проявляться следующими моментами в
поведении человека: неуважение законов,
их нарушение, приводящее к арестам;
частая
ложь,
лицемерие,
обман
окружающих для получения личной
выгоды;
неспособность планирования,
импульсивность;
сильная
раздражительность,
агрессивность,
проявляющаяся
в
частых
драках;
отсутствие чувства безопасности для себя
и
окружающих
людей,
излишняя
рискованность;
безответственность,
неспособность выдерживать напряженный
ритм работы, выполнять финансовые

обязательства; причинение морального
или физического вреда другим людям без
чувства вины в последствии, воровство и
т.д.
Выводы.
1. Действующая Международная
классификация
болезней
Десятого
пересмотра (МКБ-10, ICD-10) требует
постоянного совершенствования. Поэтому
разработка новых подходов касающихся ее
улучшения – важная научная задача.
2.
С
этой
точки
зрения
перспективным подходом есть разработка
концепция интегральной классификации
болезней человека, которая позволяет
построить целостную систему патологий. .
3. Интегральная
классификации
болезней
человека
объединяет
все
заболевания в 5 основных рубрик: полевые
болезни;
вещественные
болезни;
пространственные болезни; динамические
болезни; хрональные болезни.
4. В свою очередь, каждая из рубрик
имеет внешний и внутренний аспекты,
которые
позволяют
разграничивать
подрубрики
вплоть
до
отдельных
нозологических единиц.
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УНІВЕРСАЛЬНА КЛАСИФІКАЦІЯ
ХВОРОБ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ
КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

Вознюк А.В.
Житомирський державний університет
імені Івана Франка

Вознюк А.В.
Житомирский государственный
университет имени Ивана Франко

Одним з шляхів перемоги людини над
хворобами є їх правильна класифікація.
Мета статті - пошук універсального
алгоритму
класифікації
хвороб.
Для
досягненя мети використано методи
системного
аналізу
та
логічного
узагальнення.
Результати.
Запропонована
інтегральна класифікація хвороб людини
являє собою цілісну систему, в якій
представлені логічні і функціональні зв'язки
між класами хвороб. В основі класифікації
лежать 2 принципи: принцип динаміки (рух,
розвиток, зміни) і принцип статики
(структури, форми). Перший принцип
виявляє універсальність завдяки тому, що
будь-який рух є невід'ємним атрибутом і
формою існування матерії Другий принцип
базується на універсальній структурній
ізомерії всього сущого у Всесвіті. Нова
класификація хвороб людини об'єднує все
захворювання у 5 основних рубрик. У свою
чергу, кожна з рубрик має зовнішній і
внутрішній
аспекти,
які
дозволяють
розмежовувати підрубрики аж до окремих
нозологічних одиниць.
Висновки.
Діюча
Міжнародна
класифікація хвороб Десятого перегляду
(МКХ-10, ICD-10) вимагає постійного
удосконалення. Тому розроблення нових
підходів для її покращення – важливе наукове
завдання. Новий підхід до класифікації
хвороб людини відкриває нові можливості не
лише в роспізнаванні, але й в лікуванні
хвороб.
Ключові слова: хвороби, універсальна
класификація хвороб.

Одним из путей победы человека над
болезнями есть их правильная классификация.
Цель статьи - поиск универсального
алгоритма классификации болезней. Для
достижения цели использованы методы
системного анализа и логического обобщения.
Результаты. Предложенная интегральная
классификация
болезней
человека
представляет целостную систему, в которой
представлены логико-функциональные связи
между классами
болезней. В основу
классификации
положены
2 принципа:
принцип динамики (движения, развития,
изменения) и принцип статики (структуры,
формы). Первый принцип обнаруживает
универсальность в силу того, что всякое
движение есть неотъемлемый атрибут и
форма существования материи Второй
принцип базируется на универсальности
структурной изомерии всего и вся во
Вселенной. Новая классификации болезней
человека объединяет все заболевания в 5
основных рубрик. В свою очередь, каждая из
рубрик имеет внешний и внутренний аспекты,
которые
позволяют
разграничивать
подрубрики
вплоть
до
отдельных
нозологических единиц. Выводы. Действующая
Международная классификация
болезней
Десятого пересмотра (МКБ-10, ICD-10)
требует постоянного совершенствования.
Поэтому
разработка
новых
подходов
касающихся ее улучшения – важная научная
задача. Новый подход к классификации
болезней
человека
открывает
новые
возможности не только в распознавании, но и
в лечении болезней.
Ключевые слова: болезни, универсальная
классификация болезней.
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WSTĘP Wątroba jest niezwykle istotnym narządem organizmu człowieka niezbędnym do
przeżycia i prawidłowego funkcjonowania. Spełnia ponad 500 różnorodnych funkcji w zakresie
biosyntezy, biotransformacji, funkcji immunologicznych detoksykacji, oraz wytwarzania żółci. Od
czasu pierwszego przeszczepu wątroby nastąpił znaczny postęp w transplantologii polskiej. W roku
2015 dokonano 310 przeszczepów wątroby od zmarłych dawców i 22 przeszczepy od żyjącego
dawcy spokrewnionego. Oczekujących na przeszczep wątroby w 2015 roku było 171osób.
CEL PRACY. Celem pracy było opracowanie działań pielęgnacyjno – leczniczych
podejmowanych wobec chorych po przeszczepie wątroby.
ROZWINIĘCIE. Przeszczep wątroby to w niektórych przypadkach jedyna metoda uratowania
chorego. Opracowane zostały kryteria kwalifikacji do przeszczepu i przyznawania miejsca na liście
oczekujących na narząd pacjentów. Kiedy pacjent zostanie wyznaczony do zabiegu operacyjnego,
należy go odpowiednio przygotować pod względem formalnym, psychicznym i fizycznym. Po
transplantacji wątroby każdym pacjent pielęgnowany jest według indywidualnego planu, przyjmuje
leczenie immunosupresyjne i przechodzi edukacje zdrowotną.
PODSUMOWANIE. Pacjent po przeszczepie powinien być w stałym kontakcie z ośrodkiem
transplantacyjnym i swoim lekarzem. Konieczne też są okresowe badania kontrolne monitorujące
pracę przeszczepionego narządu i ogólny stan organizmu. Należy również choremu uzmysłowić, że
przeszczep to nie wyrok, nie koniec dobrego życia, a raczej dar, szansa na powrót „ z dalekiej
podróży”. To nadzieja na lata spędzone z bliskimi, realizację niektórych planów, to drugie cenne
życie nawet jeśli są w nim pewne ograniczenia.
SŁOWA KLUCZOWE. Transplantacja, wątroba, immunosupresja, pielęgnacja
WSTĘP
Wątroba jest niezwykle istotnym
narządem organizmu człowieka niezbędnym
do przeżycia i prawidłowego funkcjonowania.
Spełnia ponad 500 różnorodnych funkcji w
zakresie biosyntezy, biotransformacji, funkcji
immunologicznych
detoksykacji,
oraz
wytwarzania żółci [1]. Kiedy jej funkcje są

zaburzone w przebiegu stanów
nagłych, przewlekłych lub nowotworowych, a
leczenie
konwencjonalne nie przynosi oczekiwanych
efektów, zaś stan chorego sukcesywnie się
pogarsza, należy rozważyć dokonanie
transplantacji
wątroby.
Przez
pojęcie
transplantacja (od łac. transplantare –
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szczepić, przesadzać) – przeszczepianie –
rozumie się zabieg przeniesienia komórek,
tkanek lub narządów w obrębie jednego
organizmu lub między dwoma organizmami
[2, 3]. Pierwsze zabiegi transplantacyjne
odbyły się w ośrodkach w Szczecinie i Zabrzu
w 1987 roku. Siedem lat później w 1994 roku
w Klinice Chirurgii Ogólnej i Chorób
Wątroby Akademii Medycznej w Warszawie
dokonano udanego przeszczepienia wątroby
[4]. Od tamtego czasu nastąpił znaczny postęp
w transplantologii polskiej i wiele osób
zostało uratowanych przez wykonanie
przeszczepu wątroby, jednak wciąż wiele
osób czeka na swoją szansę na nowe życie i
powrót do zdrowia. W roku 2015 dokonano
310 przeszczepów wątroby od zmarłych
dawców i 22 przeszczepy od żyjącego dawcy
spokrewnionego.
Oczekujących
na
przeszczep wątroby w 2015 roku było
171osób [5]. Decyzja rodzin osób zmarłych o
zgodzie na pobranie narządów, lub ich
osobista dyspozycja złożona za życia, to
przejaw
miłosierdzia,
szlachetności
i
humanizmu. Oczekujący na przeszczep
pacjenci
wpisywani
są
do
rejestru
oczekujących na narząd, zgodnie z
obowiązującymi
w
naszym
kraju
procedurami.
Dość
popularne
w
transplantologii stały się przeszczepy
rodzinne, dotyczące głównie dzieci (wtedy
dawcą może zostać osoba żyjąca, bliski
krewny, najczęściej są to rodzice dziecka). W
przypadku osób dorosłych przeszczepiony
może zostać wyłącznie narząd pobrany od
osoby zmarłej. Ma to swoje uzasadnienie,
gdyż biorca potrzebuje przeszczepienia części
organu stanowiącego około 1% ciężaru jego
ciała. Zatem pacjent o wadze 80 kg powinien
otrzymać część organu o wadze około 800g ,
co przy wadze wątroby u dorosłego
mężczyzny (ok. 1500 g) i kobiety (ok. 1300
g), stanowi zbyt duży ubytek, zagrażający
bezpośrednio życiu dawcy [6].
KRYTERIA KWALIFIKACJI DO
PRZESZCZEPU WĄTROBY

Oczekiwanie na przeszczep wątroby,
który często jest już jedynym sposobem
utrzymania chorego przy życiu, jest dla
pacjenta i jego rodziny okresem wyjątkowo
trudnym. Często rodzą się pytania, czy nie
można przyspieszyć przeszczepu? przesunąć
chorego w kolejce oczekujących? kto i na
jakiej podstawie określa pilność i konieczność
transplantacji narządu? Grupa wybitnych
specjalistów w tej dziedzinie, w oparciu o
najnowszą, kompleksową wiedzę medyczną,
doświadczenia kliniczne i doniesienia z
innych
wiodących
w
transplantologii
placówek
medycznych
na
świecie,
opracowała standardy kwalifikacji pacjentów
do przeszczepu wątroby. Wytyczne Polskiego
Towarzystwa Hepatologiczego, przewidują
poddanie temu zabiegowi osoby, spełniające
poniższe kryteria:
Główne wskazania do przeszczepu
wątroby u dorosłych

Marskość pozapalna (na tle
zakażenia HBV, HCV)

Cholestatyczne
choroby
wątroby (marskość żółciowa pierwotna,
pierwotne sklerotyzujące zapalenie dróg
żółciowych)

Alkoholowa choroba wątroby
(wyklucza: czynny alkoholizm i zespół
zależności alkoholowej)

Autoimmunologiczna
marskość wątroby

Metaboliczne choroby wątroby
(choroba Wilsona, hemochromatoza, niedobór
alfa1-antytrypsyny)

Piorunująca
niewydolność
wątroby (zatrucie paracetamolem lub innymi
lekami
hepatotoksycznymi,
zatrucie
muchomorem sromotnikowym, piorunujące
wzw B, ostra dekompensacja choroby
Wilsona, inne przyczyny ostrej niedomogi
funkcjiwątroby)

Guzy wątroby

Inne
Guzy wątroby, które mogą stanowić
wskazanie do OLTx:
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Rak pierwotny wątroby (HCC)
– przy spełnieniu odpowiednich kryteriów
(najczęściej obowiązują tzw. kryteria
mediolańskie)

Rak
pierwotny
wątroby
fibrolamellarny (kryteria!)

Epithelioid
hemangioendothelioma

Hepatoblastoma

Niektóre przerzutowe guzy
neuroendokrynne

Mnogie gruczolaki wątroby

Niektóre olbrzymie naczyniaki
wątroby lub gruczolaki
Główne wskazania do przeszczepienia
wątroby u dzieci:

Zespoły cholestatyczne

Marskość wątroby na tle atrezji
dróg żółciowych

Marskość wątroby na tle
rodzinnych cholestaz (PFIC typ 1, 2, 3, zespół
Allagille’a)

Stwardniające zapalenie dróg
żółciowych

Żółciowa marskość wątroby

Marskość wątroby w wyniku
zakażenia wirusowego

Wirusowe zapalenie wątroby
typu B, C

Inne
wirusowe
zapalenia
wątroby

Inne pozapalne marskości
wątroby w przebiegu:

Autoimmunologicznego
zapalenia wątroby

Idiopatycznej
marskości
wątroby

Marskość
wątroby
we
wrodzonych chorobach metabolicznych,
takich jak

Niedobór
alfa
–1
–
antytrypsyny

Choroba Wilsona – przy braku
efektu leczenia zachowawczego

Mukowiscydoza

Hemochromatoza

Tyrozynemia typu I


Glikogenoza typu IV

Galaktozemia

Defekty cyklu mocznikowego

Hepatopatie mitochondrialne

Pierwotne nowotwory wątroby:

Hepatocarcinoma

Hepatoblastoma

Guzy naczyniowe

Inne guzy

Choroby
nie
powodujące
niewydolności wątroby, ale będących
wskazaniem do LTx:

Zespół Criglera – Najjara typu
I

Hiperoksaluria
(przeszczep
dwunarządowy: wątroba i nerka)

Hiperlipoproteinemia typu II

Inne:

Zespół Budda – Chiariego

Zespół Caroliego

Cholestaza
w
przebiegu
żywienia pozajelitowego

NASH

Autosomalna
recesywna
torbielowatość nerek i włóknienie wątroby
(rozważyć
przeszczep
dwunarządowy:
wątroba i nerka ) [7].
OPIEKA PIELEGNIARSKA PRZED I
PO
ZABIEGU
TRANSPLANTACJI
WĄTROBY
Przeszczep wątroby jest zabiegiem
długotrwałym i skomplikowanym, znacznie
obciążającym chorego, dlatego jego stan
powinien stwarzać szanse, na przetrwanie
zabiegu
i
wyczerpującej
terapii
immunosupresyjnej,
mającej
zapobiec
odrzutowi narządu. Pacjenta wyznaczonego i
przygotowywanego
do
zabiegu
przeszczepienia wątroby należy objąć
kompleksową opieka pielęgniarską przed, w
trakcie i po operacji. Bardzo istotne w opiece
nad chorym, jest wsparcie psychiczne i
dbałość o atmosferę zaufania, współpracy
między pacjentem a zespołem medycznym,
oraz budowanie właściwych relacji z rodziną
chorego (uświadomienie jej wszystkich
wymogów i zaleceń dla życia po przeszczepie
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wątroby). Pacjent przed zabiegiem ma
zapewne dużo pytań, wątpliwości, obaw.
Ważne jest, by chory uzyskał wyczerpujące
informacje na temat zabiegu i życia po
przeszczepie. Musi uzyskać zapewnienie o
gotowości całego zespołu do świadczenia
pomocy, czuwania nad bezpieczeństwem
pacjenta, opieki, wsparcia i życzliwości.
Tylko poczucie silnego wsparcia i
bezpieczeństwa, świadomość podejmowanych
wobec chorego działań, zagwarantuje jego
współpracę
i
zdyscyplinowanie.
Przygotowanie fizyczne chorego do zabiegu
to:

Nawiązanie kontaktu z chorym
i uzyskanie jego świadomej, pisemnej zgody
na zabieg

Pobranie krwi do badań
laboratoryjnych ( zgodnie z wymogami
proceduralnymi)

Ocena stanu ogólnego chorego
( biorca narządu musi być w na tyle dobrym
stanie zdrowia, by sprostać transplantacji i
immunosupresji pooperacyjnej. Nie może
mieć również czynnej infekcji)

Wykonanie
badania
podstawowych parametrów życiowych (tętno,
SatO2, RR, temperatura, oddech), oraz
pomiar wagi i wzrostu (jeśli stan chorego na
to pozwala)

Wykonanie zapisu EKG

Zgromadzenie
wszystkich
dokumentów
wcześniejszego
leczenia
chorego, oraz założenie stosownej ,
przewidzianej w procedurze przygotowania
chorego do zabiegu

Przygotowanie
pola
operacyjnego do zabiegu

Zabezpieczenie
rzeczy
osobistych chorego [8, 9].
Po zabiegu chory powinien być
umieszczony w oddzielnym (najlepiej
jednoosobowym pokoju) z możliwością
prowadzenia
intensywnego
nadzoru
medycznego i tlenoterapii. W celu ochrony
chorego przed zagrożeniem kontaktem z
patogenami, przy obniżonej funkcji jego

układu immunologicznego celowe jest,
wprowadzenie we wczesnym
okresie
pooperacyjnym reżimu sanitarnego. Po
zabiegu operacyjnym należy nawiązać ścisłą
współpracę całego zespołu terapeutycznego w
celu jak najszybszego ustabilizowania stanu
zdrowia chorego i rozpoczęcia rehabilitacji
zdrowotnej. Pielęgniarka opiekująca się
chorym po przeszczepie wątroby, powinna
ustalić indywidualny plan opieki, dla
konkretnego pacjenta i realizować go z
uwzględnieniem:

Kontroli
parametrów
życiowych i ogólnego sanu chorego

Obserwacji i oceny natężenia
bólu pooperacyjnego (podawanie środków
uśmierzających ból)

Kontroli diurezy i prowadzenia
dobowego bilansu płynów

Wykonania kontrolnych badań
laboratoryjnych (według potrzeby)

Pomocy
w
czynnościach
pielęgnacyjno – higienicznych

Obserwacji
opatrunku
i
pielęgnacji rany pooperacyjnej

Stosowania
profilaktyki
przeciwodleżynowej i gimnastyki oddechowej

Godzinowego
podawania
leków

Obserwacji
i
pielęgnacji
wkłucia centralnego

Obserwacji chorego pod kątem
cech odrzutu przeszczepu lub infekcji:

Uczucie
zmęczenia,
dyskomfortu

Utrata łaknienia

Ból i przeczulica dotykowa w
miejscu przeszczepionego organu

Wzrost ciepłoty ciała

Niepokój

Duszność

Obrzęki (wodobrzusze)

Przyspieszenie tętna i oddechu

Nudności, wymioty, biegunka

Zmiana zabarwienia skóry
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Zaburzenia w funkcjonowaniu
przeszczepionego
narządu
(wzrost
transaminaz)

Należy zadbać o potrzeby
duchowe i psychiczne chorego (kiedy stan
zdrowia na to pozwoli umożliwić kontakt z
duchownym, psychologiem rodziną)

Przed wypisaniem,
pacjent
powinien przejść edukację zdrowotną
dotycząca stylu życia jaki powinien
prowadzić po przeszczepie [10, 11].
Aby nie dopuścić do odrzutu
przeszczepu
wprowadza
się
leki
immunosupresyjne, oraz steroidowe. Te
ostatnie wycofuje się stosunkowo szybko ( na
ile pozwala stan chorego), ze względu na
poważne
skutki
uboczne.
Zagrożenie
odrzutem narządu pojawia się, ponieważ
organizm biorcy, odczytuje przeszczepiony
organ jako czynnik obcy i uaktywnia silnie
obronę immunologiczną (wysyła przeciwciała
do obrony). Aby tak się nie stało podaje się
leki immunosupresyjne, mające za zadanie
stłumienie
obrony
organizmu
przed
przeszczepem. Wiąże się to również, z
ryzykiem zmniejszonej odporności na
wszelkie infekcje. Konieczna jest edukacja
chorego i jego bliskich, jak należy żyć po
przeszczepie wątroby. Dlatego informuje się
pacjenta, że nawet po opuszczeniu przez
niego szpitala, powinien unikać dużych
skupisk ludzkich, środowisk osób chorych,
przeziębionych, wszelkie skaleczenia i urazy
powinien natychmiast dezynfekować i bardzo
dbać na zdrowie. Zawsze już będzie musiał
przyjmować leki immunosupresyjne i
stosować się do zaleceń lekarskich. Pacjent
powinien być w stałym kontakcie z

ośrodkiem transplantacyjnym i swoim
lekarzem. Konieczne też są okresowe badania
kontrolne
monitorujące
pracę
przeszczepionego narządu i ogólny stan
organizmu.
Należy również
choremu
uzmysłowić, że przeszczep to nie wyrok, nie
koniec dobrego życia, a raczej dar, szansa na
powrót „ z dalekiej podróży”. To nadzieja na
lata spędzone z bliskimi, realizację
większości planów, to drugie cenne życie
nawet jeśli są w nim pewne ograniczenia [12,
13].
PODSUMOWANIE
W opiece nad chorym po przeszczepie
wątroby,
istotne
jest
indywidualne
dostosowanie opieki nad pacjentem, do jego
potrzeb. Chory musi mieć poczucie
bezpieczeństwa, być świadomy potrzeby
leczenia immunosupresyjnego, zagrożeń
infekcjami i potrzeby badań kontrolnych.
Musi być poinformowany o skutkach
ubocznych immunosupresji (zwiększony
apetyt, zmiany nastroju, wzrost poziomu
glikemii, problemy ze snem, uczucie
pieczenia w żołądku itp.), oraz jakie objawy
powinny go zaniepokoić i skłonić do
natychmiastowej wizyty u lekarza. Zmiana
stylu życia po transplantacji nie oznacza jego
złej jakości. Wszystko zależy od motywacji
chorego, opieki medycznej i wsparcia
rodziny. Już sam fakt istnienia przyszłości dla
chorych
po
transplantacjach,
jest
wystarczającym powodem, by przeszczep
wątroby uznać za obiecującą metodę leczenia
dla pacjentów, w stanie wygasania funkcji
narządu, prowadzącej do śmierci.
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В
статті
представлений
аналіз
наукових досліджень у галузі медсестриства
стосовно ролі та занчення медсестриства у
роботі з пацєнтами після тансплантації
печінки. Визначено, що пацієнт повинен
мати стійкий психологічний та соціальний
контакт
з
лікарем
та
після
транспланційним осередком.. Наголошено,
що медична сестра відіграє особливо
важливу роль у процесі догляду за такими
пацєнтами.
Ключові
слова:
трансплантація,
печінка, імуносупресія, догляд.

В статье представлен анализ научных
исследований
в
медсетринстве
относительно
роли
и
значения
медсестриства при работе с пациентами
после трансплантации печени. Определено,
что пациент должен иметь стойкий
психологический и социальный контакт с
доктором та послетрансплантационной
средой. Акцентировано, что медицинская
сестра отыгрывает особенно важную роль в
процессу ухода за такими пациентами.
Ключевые
слова:
трансплантация,
печень, имуносупрессия, уход.
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Таблиці повинні бути підписані (напівжирний шрифт) з
вирівнюванням по центру та пронумеровані (шрифт курсив) з
вирівнюванням по правому краю, наприклад: (Link).
Рисунки діаграми повинні бути пронумеровані та
підписані (напівжирний шрифт) з вирівнюванням по
лівому краю, наприклад: (Link).
Не дозволяється користуватися для форматування
тексту пробілами, табуляцією та ін., ставити переноси вручну
або користуватися автоматичним переносом.
Загальний обсяг статті не повинен перевищувати
20 000 знаків з пробілами. Мінімальна кількість сторінок – 5,
максимальна - 14.
Правила подання матеріалів до редакційної колегії:
1.
Стаття у відповідності з наведеними вимогами
у роздрукованому вигляді. На останній сторінці статті
мають бути власноручні підписи всіх авторів,
прізвище, ім'я та по батькові (повністю) з позначкою –
вичитано, вивірено, відредаговано, дата;
2.
Електронний варіант у зазначеному форматі на
інформаційному носії на адресу редакції або на e-mail shygonska@mail.ru;
3.
Анотації статі російською та англійською
мовами (електронний варіант);
4.
На окремому аркуші відомості про автора,
прізвище, ім’я по батькові, місце роботи, науковий ступінь,
вчене звання, домашня адреса, електронна адреса, телефон
для спілкування з редколегією;
5.
Матеріал
має
супроводжуватись
офіційним направленням від установи, в якій він
був виконаний, з візою керівництва (наукового
керівника), завіреною круглою печаткою установи.
Статті, подані з порушенням вказаних
вимог,
РЕДАКЦІЯ НЕ РОЗГЛЯДАТИМЕ!
Відповідальність за вірогідність та оригінальність
поданих матеріалів (фактів, цитат, прізвищ, імен, результатів
досліджень тощо) покладається на авторів.
Редколегія залишає за собою право перевірки статті
на наявність плагіату та гарантує авторові захист
авторських прав під час розгляду матеріалів. Статті,
оформлені без дотримання правил, не розглядаються і не
повертаються авторам.
Редакція забезпечує рецензування статей, виконує
спеціальне та літературне редагування, залишає за собою право
скорочувати обсяг статей. Відмова авторам в опублікуванні
статей може бути без пояснення її причини і не вважатиметься
негативним висновком стосовно наукової та практичної
значущості роботи.

ПРАВИЛА
подання матеріалу для опублікування для авторів журналу
«Магістр медсестринства»:
Редакція просить авторів при оформленні статей керуватися
такими правилами:
Мова рукопису – українська.
Структура матеріалу:
Актуальність проблеми - стан дослідження
проблеми за літературними джерелами не пізніше 5-7-річної
давності Мета дослідження. Матеріали та методи.
Результати та їх обговорення – виклад основного
матеріалу
дослідження
з
обґрунтуванням
отриманих
статистично опрацьованих результатів.
Висновки та перспективи подальших досліджень.
Література.
Матеріали розташовуються у такій послідовності:
- Індекс УДК (окремий абзац з вирівнюванням по
центру курсивом);
- Назва статті (великими літерами, напівжирний
шрифт, окремий абзац з вирівнюванням по центру);
- Прізвище автора/авторів та ініціали (українською
мовою, окремий абзац з вирівнюванням по центру);
- Місце роботи: назва установи, назва країни - для
іноземних авторів (окремий абзац з вирівнюванням по
центру);
- Анотація (1600-1800 знаків або 200-250 слів за
структурою статті – актуальність проблеми, мета
дослідження, матеріали та методи, результати та обговорення,
висновки; курсив з вирівнюванням по ширині), ключові слова
українською мовою (не більше 5);
- Текст статті;
- Список використаної літератури;
- Анотації статті російською та англійською мовами.
Вимоги до оформлення літератури:
Література (від 5-15 літературних джерел) друкується
в кінці статті відповідно до національного стандарту ДСТУ
ГОСТ 7.1:2015, Бібліографічний запис, в алфавітному порядку,
посилання на літературні джерела обов’язкове. У тексті статті
посилання позначаються в квадратних дужках, наприклад, [4],
[5, с. 17]. Перша цифра – номер джерела у списку літератури,
друга – номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки
розподіляються комою з пробілом, номер джерела крапкою з
комою, наприклад, [7; 8]. Список літератури починається
підзаголовком Література (з вирівнюванням по лівому краю
напівжирним шрифтом).
Технічні вимоги до оформлення матеріалів:
Статті набираються на комп'ютері в текстовому редакторі MS
Word 2003-2007 шрифтом 1 4 пунктів з міжрядковим інтервалом
- 1 ,5, абзац – 1,25, без табуляцій та переносів. Параметри
сторінки: формат А 4, орієнтація – книжна. Поля зверху, знизу,
зліва, справа – 2,0 см. Необхідно використовувати однотипні
лапки “”. Загальна кількість ілюстрацій (креслень, фотокопій,
графіків, малюнків тощо), таблиць не повинна перевищувати
чотирьох.
Ілюстрації (діаграми, графіки, схеми) будуються в
програмах Word або Excel та входять у загальний обсяг статті.
Таблиці повинні мати вертикальну орієнтацію, формули
набираються в редакторі «Microsoft Equation», малюнки – в
графічних редакторах.
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