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МЕДИЧНА ОСВІТА І НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В МЕДСЕСТРИНСТВІ
УДК: 378.22:614.253.5(477) (045)
ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ МЕДСЕСТРИНСТВА В УКРАЇНІ: УСПІХИ І
ПРОБЛЕМИ
Балабанова К.В., Шатило В.Й., Заболотнов В.О., Махновська І.Р.
МОЗ України, КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомиської обласної ради
TRAINING THE MASTERS OF NURSING IN UKRAINE: SUCCESS AND PROBLEMS
Balabanova K.V., Shatylo V.Y., Zabolotnov V.A., Makhnovska I.R.
Ministry of Health of Ukraine,
MHEI «Zhytomyr Medical Institute» Zhytomyr Regional Council
Abstract. Nurses play an important role in addressing health care problems. The European
vector of Ukrainian development emphasized the scientific substantiation for expanding the
working field of nursing staff in health care system, providing nurses with greater autonomy and at
the same time providing the increase of their responsibility.
The object is to highlight the main ways of developing modern higher nursing education in
Ukraine; the role and place of masters of Nursing in health care system; to propose a number of
conceptual priorities for changes in legislation aimed at significantly improving the quality of
professional nursing staff training in Ukraine.
To achieve the goal, a comparative analysis of the national legislative framework in the field
of health care and medical education with the real situation of development of nursing in the state
is used.
Results. Currently six institutions of higher medical education are involved in masters of
Nursing training in Ukraine. The licensed volume of students for studying master course is 415,
which is clearly not enough, since the need for health facilities and institutions of higher medical
education and nursing masters with a higher nursing education is 9 thousand.
In addition, among 415 licensed places, the government and regional orders are 38 seats or
9.2%. Due to the lack of public funding (the government order for master degree of Nursing
training) for the needs of public health care in 2018, only 118 bachelor students have got the
master course in Nursing, which is 28.4% of the licensed volume.
Conclusion. The health care sector of Ukraine needs a substantial increase of the number of
masters of Nursing. This fully corresponds to the proclaimed main line of development of the state
for European integration with an orientation towards fundamental universal values that are based
on the competence, intellectual property and scientific potential of the country in the educational
field. The problem can be solved by increasing the number of institutions of higher medical
education, in which conditions for the preparation of masters of Nursing (obtaining the
corresponding licenses for educational activities) with a simultaneous increase in the share to 50%
of the government (regional) order in the structure of the licensed volume is created.
Key words: health care, higher medical education, nursing, master degree in Nursing.
Вступ. Медичні сестри відіграють
важливу і все зростаючу роль в зусиллях
суспільства щодо вирішення проблем
охорони здоров'я та надання безпечних,
високоякісних,
ефективних
та
раціональних медичних послуг. Професія

медсестри має життєво важливе значення
для охорони і зміцнення здоров'я, оскільки
покликана
підтримувати
людей
в
збереженні і регулюванні власного
здоров'я та забезпечувати доступ та
безперервність медичної допомоги [4].
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Вітчизняне
медсестринство
за
останні 15 років пройшло значний шлях
реформування. Проєвропейський вектор
України поставив акцент на науковому
обґрунтуванні необхідності розширення
сфер
діяльності
медсестринського
персоналу в сучасній системі охорони
здоров'я, наданні медсестрам певної
самостійності та автономії за умови
підвищення їх відповідальності [1, 2, 3].
Наше дослідження стану освіти в
медсестринстві продиктовано вимогою
часу і реформою в системі охорони
здоров'я та в медичній освіті. Вироблення
нових принципових
концептуальних
підходів до фаху й ролі медсестри в
системі охорони здоров'я, медсестринської
освіти
потребують
конкретних
управлінських
рішень,
певних
економічних механізмів на державному та
регіональному рівнях [9, 10].
У цьому контексті реформування
медсестринської освіти передбачає:
- створення нової моделі фахівця з
медсестринства, обізнаного з базовими
потребами
людини,
основами
профілактичної медицини, маркетингом
медичних
послуг,
менеджментом
і
лідерством у медсестринстві, фахівця,
який розуміє основи економіки охорони
здоров'я,
медичної
та
соціальної
реабілітації, знає питання формування
громадського здоров'я та усвідомлює
важливість ролі медсестри в громаді [3, 4];
- можливість отримати в процесі
кар'єрного зростання вищий освітньокваліфікаційний
ступінь
(бакалавр,
магістр), що випливає з принципу
ступеневої освіти, стала для медичних
сестер вагомим мотиваційним стимулом на
шляху професійного вдосконалення [5, 6];
- система підготовки магістрів за
спеціальністю «Медсестринство» в якості
викладачів медичних училищ, коледжів
дала можливість поступової
заміни
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викладачів-лікарів на викладачів з вищою
медсестринською освітою, що відповідає
рекомендаціям Мюнхенської декларації
2000 року (Європейське бюро ВООЗ,
Мюнхен, 2000 р.) [7, 8];
- залучення медичних сестер з
вищою освітою до наукових досліджень у
галузі медсестринства для прийняття
професійних рішень відкриває можливість
подальшого
науково-обґрунтованого
розвитку медсестринства в Україні [3, 4, 9,
10].
Мета дослідження – висвітлити
основні шляхи розвитку сучасної вищої
медсестринської освіти в Україні, роль та
місце магістра медсестринства в системі
охорони здоров’я на етапі реформування;
запропонувати низку концептуальних
першочергових заходів, що стосуються
змін у законодавстві, які направлені на
значне підвищення якості підготовки
професійних медсестринських кадрів в
Україні.
Для досягнення мети використано
порівняльний
аналіз
вітчизняної
законодавчої бази в галузі охорони
здоров'я і медичної (медсестринської)
освіти з реальним станом розвитку
медсестринства в Україні.
Результати та їх обговорення.
Основним стратегічним документом ВООЗ
щодо розвитку медсестринства на сьогодні
є «Європейська стратегія медсестринства2020». У документі показано, як
максимально
підвищити
потенціал
сестринської справи для повноцінного
внеску в підтримку реалізації політики
програми «Здоров'я-2020» та домогтися,
щоб визнання сестринської справи було
закріплено в законодавстві, у тому числі
були створені умови для проведення
медичними сестрами наукових досліджень
шляхом тісного поєднання освітнього
процесу з наукою та виробництвом.
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Таблиця 1
Перелік освітніх спеціальностей в галузі охорони здоров'я України
Шифр
22

Назва галузі
Охорона
здоров'я

Шифр Спеціальність
221
Стоматологія
222
223
224
225
226
227
228
229

Медицина
Медсестринство
Технології медичної діагностики та лікування
Медична психологія
Фармація, промислова фармація
Фізична терапія, ерготерапія
Педіатрія
Громадське здоров'я

Згідно з Постановою Кабінету
Міністрів України від 1.02.2017 р. №53
«Про внесення змін до постанови КМУ від
29 .04. 2015 р. № 266 «Про затвердження
переліку галузей знань і спеціальностей, за
якими здійснюється підготовка здобувачів
вищої освіти» медсестринство в державі
поставлено на один щабель з іншими

спеціальностями в галузі охорони здоров'я,
табл.1.
Навчальні заклади, де проведено
прийом студентів у 2018 році (на основі
раніше здобутого ступеня бакалавра) на
навчання для здобуття освітнього ступеня
магістра медсестринства, свідчать про
низький рівень як регіонального, так і
державного замовлення, табл. 2.

Таблиця 2
Прийом у 2018 році до закладів вищої медичної освіти бакалаврів для здобуття
освітнього ступеня магістра

Заклад вищої освіти

КВНЗ «Житомирський медичний
інститут» Житомирської обласної ради

Ліцензований
обсяг

Регіональне
замовле
ння

50

13

Державне замовлення

Денна
форма

Дистанційна
форма

14

-

-

69

14

-

ДВНЗ «Тернопiльський державний
медичний університет ім.
І.Я.Горбачевського»

250

ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут
медсестринства та лабораторної
медицини ім. Андрея Крупинського»

25

Харківський національний медичний
університет

20

10

5

-

ВДНЗ «Буковинський державний
медичний університет»

10

-

4

-

Черкаська медична академія

60

10

12

-

Усього по Україні

415

33

49

69

5

10

15
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Так, у 2018 році на навчання в
магістратуру зараховано 118 студентів, що
становить 28,4% від ліцензованого обсягу,
проте в закладах вищої освіти України
всього
38
місць
регіонального
і
державного замовлення для студентів зі
спеціальності
«Медсестринство»,
що
становить 9,2% від ліцензованого обсягу.
Тобто теоретично, більше 90% бакалаврів
мають навчатися в магістратурі з
медсестринства на контрактній основі.
Однак, що є в реальності? Лише 3
заклади вищої освіти із тих, які мають
ліцензію
на
підготовку
магістрів
медсестринства,
набрали
необхідну
кількість студентів
на навчання за
державним або регіональним замовленням:
КВНЗ
«Житомирський
медичний
інститут» Житомирської обласної ради;
ВНКЗ
ЛОР
«Львівський
інститут
медсестринства та лабораторної медицини
ім. Андрея Крупинського» і Черкаська
медична академія. Жоден із закладів вищої
медичної освіти не набрав навіть третини
студентів від ліцензованого обсягу для
навчання на контрактній основі.
Для виправлення цієї ситуації
необхідно
збільшити
фінансування
підготовки магістрів медсестринства за
регіональним та державним замовленням.
На
нашу
думку,
питома
вага
держзамовлення повинна складати не
менше 50% від ліцензованого обсягу.
Яка ж потреба системи охорони
здоров’я України у фахівцях з вищою
медсестринською освітою – магістрах
медсестринства?
Ми виходили із загальної кількості
закладів охорони здоров’я України та
«Довідника кваліфікаційних характеристик
професій працівників системи охорони
здоров'я», згідно з яким визначено, на яких
посадах
можуть
бути
використані
медсестри з освітнім ступенем «магістр».
Статистичні дані свідчать, що в
Україні станом на 1 січня 2018 року
нараховується 3480 закладів охорони
здоров'я, потреба в медичних сестрах з
освітнім ступенем магістра становить 3480
осіб. Враховуючи, що магістри зі
спеціальності «Медсестринство» можуть
12

обіймати посаду головної медичної сестри,
а також посади медсестер-координаторів,
то звідси розрахункова кількість цих посад
складає близько 6 тисяч. Потреба
медичних коледжів, училищ у викладачахмагістрах
клінічних
дисциплін
з
медсестринства становить 3500 осіб. Отже,
орієнтовна перспективна потреба в
магістрах медсестринства складає більше 9
тисяч осіб. Якщо кількість магістрів, що
готуються щорічно, буде залишатися на
теперішньому
рівні (118 осіб), то
підготувати 9 тисяч можна буде впродовж
76 років.
Потреба в бакалаврах-медсестрах на
посади старших медичних сестер відділень
складає близько 25 тисяч осіб. Виходячи з
цих розрахунків і необхідно формувати
державне і регіональне замовлення для
практичної охорони здоров'я і закладів
вищої медичної освіти держави.
Підвищення
освітнього
і
професійного рівня медичних сестер в
Україні, виходячи із досвіду розвинутих
країн світу, необхідне для зміни усталених
стереотипів про обмежену й спрощену
роль медсестри в комплексі лікувальнодіагностичних,
профілактичних,
реабілітаційних та медико-соціальних
заходів; переосмислення практичної ролі
медсестри-лідера в системі охорони
здоров’я з освітніми рівнями бакалавра і
магістра;
в
освітньому
процесі
впровадження використання викладачівмедсестер з освітнім ступенем «магістр»
на заміну лікарям-викладачам і перехід від
«медичної» до «медсестринської» моделі
підготовки фахівців з медсестринства.
У КВНЗ «Житомирський медичний
інститут» Житомирської обласної ради
станом на 2018 рік працює 21 викладач з
освітнім
ступенем
магістра
медсестринства,
що
становить
у
відсотковому відношенні до всіх науковопедагогічних працівників 15%. Наш 8річний досвід використання магістрів з
медсестринства в якості викладачів при
підготовці
медсестер,
фельдшерів,
акушерок підтверджує перспективність і
необхідність цього процесу в медичній
освіті.
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Усього з 2010 по 2018 роки в
Житомирському медичному інституті
захищено 150 магістерських робіт.
В інституті приділяють серйозну
увагу рівню підготовки і виконання

магістерських
робіт.
Невипадковою
виглядає тенденція залучення в якості
керівників магістерських робіт науковців
із числа докторів медичних наук і
професорів, табл. 3.

Таблиця 3
Розподіл магістерських робіт за роками захисту та науковим ступенем керівника
Рік захисту
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Разом

Доктор наук
Абс (%)
12
8
16
6
7
12
7
11
10
89 (59,3±4,0 %)

Практично
60%
студентів
магістратури мали наукових керівників з
науковим ступенем доктора медичних
наук.
Однак в практичній охороні
здоров’я реалізація ступеневої підготовки
медичних
сестер
відбувається
недостатніми темпами і це пов'язано з
багатьма факторами.
Багаторічний досвід підготовки
медичних
фахівців
і
дослідження
медсестринської справи в системі охорони
здоров'я дають підстави рекомендувати
проводити системні заходи на всіх рівнях
управління і в самій системі охорони
здоров'я:
- створення експертної робочої
групи при МОЗ України з розробки
«Програми
розвитку
медсестринства
України»;
- у структурі МОЗ необхідно
створити дорадчий орган – раду з розвитку
медсестринства;
- у невідкладному порядку внести
зміни
до
Довідника
професійних
характеристик й усунути суперечливі
норми щодо використання бакалаврів і
магістрів у системі охорони здоров'я;

Кандидат наук
Абс(%)
7
6
8
7
7
11
5
5
5
61 (40,7±4,0 %)

Разом
Абс
19
14
24
13
14
23
12
16
15
150

- світовий досвід і потреби
вітчизняної
охорони
здоров'я
у
вдосконаленні менеджменту й управління
в медсестринстві вимагають розробки та
запровадження системи відбору на посади
керівників сестринських служб у закладах
охорони здоров'я на умовах конкурсу з
урахуванням
критеріїв
освіти,
професіоналізму;
- враховуючи негативні тенденції
у формуванні кадрового потенціалу
медсестер, є потреба в підготовці
методичних
рекомендацій
із
запровадження прогнозування кадрового
забезпечення галузі охорони здоров'я на
довгострокову перспективу за категоріями
медичного персоналу відповідно до потреб
системи охорони здоров’я з урахуванням
стратегії та темпів системних перетворень
у галузі, зовнішніх і внутрішніх чинників,
міграційних процесів і природного вибуття
кадрів. Водночас слід розглянути питання
про державну підтримку підготовки
бакалаврів і магістрів зі спеціальності
«Медсестринство»;
- дослідження
студентів
магістратури і науковців інституту дають
підстави
для
створення
системи
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управління
та
контролю
якості
медсестринської
допомоги
шляхом
затвердження критеріїв і методики оцінки
якості роботи медичних сестер відповідно
до профілю роботи;
- на
часі
є
обґрунтованим
запровадження в охороні здоров'я України
системи контролю за дотриманням
стандартів
виконання
сестринських
процедур на всіх рівнях медичної
допомоги: від
амбулаторії загальної
практики – сімейної медицини до сестри
медичної
лікувально-діагностичних
кабінетів, відділень закладів охорони
здоров'я;
- на сучасному етапі реформи
системи охорони здоров’я в процесі
створення лікарень в госпітальних округах
необхідно
переглянути
нормативне
навантаження на медичних сестер, для
чого провести поглиблені дослідження з
використанням хронометражу та інших
сучасних методик для розробки нових
нормативів;
- дослідження,
проведені
науковцями з менеджменту й управління
медсестринськими службами, показали,
що старші та головні медсестри на 86%
зайняті питаннями матеріально-технічного
забезпечення
та
виконують
інші
адміністративні дії, водночас тільки 14%
робочого часу приділяється роботі з
медсестринським персоналом. Вирішення
цього питання, на нашу думку та за
пропозиціями управлінців з практичної
охорони здоров'я, полягає в підготовці:
медичного
адміністратора
освітнього
ступеня бакалавр – менеджера з
адміністративно-господарської роботи та
матеріально-технічного
забезпечення
структурних підрозділів закладів охорони
здоров’я, який би взяв на себе господарські
функції зі створення належних умов у
відділенні, лікарській амбулаторії та інших
підрозділах закладів охорони здоров’я;
- враховуючи реформи в ситемі
охорони здоров’я, підвищуються вимоги
до
освітніх
ступенів
та
виникає
необхідність
підготовки
медичних
фахівців нових напрямків і спеціалізацій:
акушерки освітнього ступеня бакалавр;
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сестри
медичної-бакалавра
загальної
практики – сімейної медицини – помічника
сімейного лікаря; парамедика-бакалавра –
фахівця служби екстреної медицини;
фахівців-бакалаврів з фізичної терапії,
ерготерапії
та
фахівців-бакалаврів
громадського здоров’я;
- наші дослідження показують, що
є необхідним розширення практики
проведення
сертифікованих
всеукраїнських, регіональних науковопрактичних конференцій, семінарів з
питань інновацій в медсестринській освіті,
організації та управління якістю роботи
медсестринської служби, впровадження
сучасних медсестринських технологій та
нових форм роботи з пацієнтами тощо;
- на часі повинна бути вимога і
планова
робота
щодо
підготовки
викладачів-магістрів за спеціальністю
«Медсестринство» у відповідності до
потреб медичних училищ і коледжів з
метою поступової заміни викладачівлікарів
на
викладачів
з
вищою
медсестринською освітою. У цьому
питанні необхідна підтримка МОЗ України
і державне замовлення до закладів вищої
освіти,
які
готують
магістрів
зі
спеціальності «Медсестринство». З цією
метою
розробити
рекомендації
і
затвердити квоти для ЗВО щодо
підготовки магістрів, бакалаврів для
медичних училищ і коледжів та практичної
охорони здоров'я;
- наші
дослідження
стосовно
підвищення
кваліфікації
медичних
фахівців,
їх
атестації
доводить
необхідність внесення змін до наказу МОЗ
№198 від 07.09.1993р «Про підвищення
кваліфікації молодших спеціалістів з
медичною та фармацевтичною освітою» з
урахуванням змін в галузі охорони
здоров'я і більш широким використанням у
закладах охорони здоров’я медсестер –
координаторів
для
запровадження
безперервної
післядипломної
освіти
практикуючих медсестер;
- для забезпечення безперервного
підвищення кваліфікації медичних сестер,
фельдшерів та акушерок без відриву від
виробництва необхідне створення на базах
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обласних, міських, районних лікарень,
центрів ПМД інформаційно-навчальних
центрів за напрямками;
- на часі є обґрунтованою потреба
в удосконаленні атестації медсестер, для
цього необхідно розробити критерії
атестації в бальній системі. Запровадити
теледистанційне
тестування
після
завершення курсів – результат у балах.
Експертна оцінка керівника – допущені
помилки й ускладнення в роботі.
Ця схема може бути доопрацьована,
але її суть полягає в максимально
об'єктивному підході і стимулюванні
фахівців до вдосконалення.
Висновки
та
перспективи
подальших досліджень. Галузь охорони
здоров'я України потребує істотного
збільшення
кількості
магістрів

медсестринства. Це повністю відповідає
проголошеному магістральному напряму
розвитку
держави
на
європейську
інтеграцію
з
орієнтацією
на
фундаментальні загальнолюдські цінності,
які в медичній та освітній галузях
базуються
на
компетентності,
інтелектуальній власності і науковому
потенціалі країни. Проблему можна
вирішити шляхом збільшення кількості
закладів вищої медичної освіти, в яких
створені умови для підготовки магістрів
медсестринства (отримання відповідних
ліцензій на освітню діяльність) з
одночасним збільшенням питомої ваги
(частки)
до
50%
державного
(регіонального) замовлення в структурі
ліцензованого обсягу.
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ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ МЕДСЕСТРИНСТВА В УКРАЇНІ: УСПІХИ І
ПРОБЛЕМИ
Балабанова К .В., Шатило В. Й., Заболотнов В .О., Махновська І. Р.
МОЗ України,
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради
Резюме. Медичні сестри відіграють важливу роль у вирішенні проблем охорони здоров'я.
Європейський вектор розвитку України поставив акцент на науковому обґрунтуванні
необхідності розширення сфер діяльності медсестринського персоналу в системі охорони
здоров'я, наданні медсестрам більшої самостійності та автономії за умови підвищення
освітнього ступеня.
Мета роботи – висвітлити основні шляхи розвитку сучасної вищої медсестринської
освіти в Україні, роль та місце магістра медсестринства в системі охорони здоров’я;
запропонувати низку концептуальних першочергових заходів, що стосуються змін у
законодавстві, які направлені на значне підвищення якості підготовки професійних
медсестринських кадрів в Україні.
Для досягнення мети використано порівняльний аналіз вітчизняної законодавчої бази в
галузі охорони здоров'я і медичної освіти з реальним станом розвитку медсестринства в
державі.
Результати. Сьогодні підготовкою магістрів медсестринства в Україні займаються 6
закладів вищої медичної освіти. Ліцензований обсяг набору студентів для навчання в
магітратурі становить 415 місць, що явно недостатньо, оскільки потреба закладів охорони
здоров'я і закладів вищої медичної освіти в медичних сестрах з вищою медсестринською
освітою (магістрах медсестринства) становить 9 тисяч осіб. Крім того, серед 415 місць
ліцензованого обсягу державне і регіональне замовлення становить 38 місць або 9,2%. Через
16
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невідповідність державного фінансування (держзамовлення на підготовку магістрів
медсестринства) потребам охорони здоров'я в 2018 році лише 118 бакалаврів стали
студентами магістратури з медсестринства, що складає 28,4% від ліцензованого обсягу.
Висновок. Галузь охорони здоров'я України потребує істотного збільшення кількості
магістрів медсестринства. Це цілком відповідає проголошеному магістральному напряму
розвитку держави на європейську інтеграцію з орієнтацією на фундаментальні
загальнолюдські цінності, які в освітній галузі базуються на компетентності, інтелектуальній
власності і науковому потенціалі країни. Проблему можна вирішити шляхом збільшення
кількості закладів вищої медичної освіти, в яких створені умови для підготовки магістрів
медсестринства (отримання відповідних ліцензій на освітню діяльність) з одночасним
збільшенням питомої ваги (частки) до 50% державного (регіонального) замовлення в структурі
ліцензованого обсягу.
Ключові слова: охорона здоров’я, вища медична освіта, медсестринство, магістр
медсестринства.
ПОДГОТОВКА МАГИСТРОВ МЕДСЕСТРИНСТВА В УКРАИНЕ: УСПЕХИ И ПРОБЛЕМЫ
Балабанова Е. В., Шатило В.И., Заболотнов В. А., Махновская И. Р.
МЗ Украины,
КВУЗ «Житомирский медицинский институт» Житомирского областного совета
Резюме. Медицинские сестры играют важную роль в решении проблем здравоохранения.
Европейский вектор развития Украины поставил акцент на научном обосновании
необходимости расширения сфер деятельности медсестринского персонала в системе
здравоохранения, на предоставлении медсестрам большей самостоятельности и автономии
при условии повышения образовательного уровня.
Цель работы – осветить основные пути развития современного высшего
медсестринского образования в Украине, роль и место магистра медсестринства в системе
здравоохранения; предложить ряд концептуальных первоочередных мер, касающихся
изменений в законодательстве, направленных на значительное повышение качества
подготовки профессиональных медсестринских кадров в Украине.
Для достижения цели использовано сравнительный анализ отечественной
законодательной базы в области здравоохранения и медицинского образования с реальным
состоянием развития медсестринства в государстве.
Результаты. Сегодня подготовкой магистров медсестринства в Украине занимаются 6
учреждений высшего медицинского образования. Лицензированный объем набора студентов
для обучения в магитратуре составляет 415 мест, что явно недостаточно, поскольку
потребность учреждений здравоохранения и учреждений высшего медицинского образования в
медицинских сестрах с высшим медсестринской образованием (магистрах медсестринства)
составляет 9000 человек. Кроме того, среди 415 мест лицензированного объема доля
государственного и регионального заказа составляет 38 мест или 9,2%. Из-за несоответствия
государственного финансирования (госзаказ на подготовку магистров медсестринства)
потребностям здравоохранения в 2018 году лишь 118 бакалавров стали студентами
магистратуры по медсестринству, что составляет 28,4% от лицензированного объема.
Вывод. Отрасль здравоохранения Украины нуждается в существенном увеличении
количества магистров медсестринства. Это полностью соответствует провозглашенному
магистральному направлению развития государства на европейскую интеграцию с
ориентацией на фундаментальные общечеловеческие ценности, которые в сфере образования
базируются на компетентности, интеллектуальной собственности и научном потенциале
страны. Проблему можно решить путем увеличения количества высших учебных медицинских
заведений, в которых созданы условия для подготовки магистров медсестринства (получение
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соответствующих лицензий на образовательную деятельность) с одновременным увеличением
удельного веса до 50% государственного заказа в структуре лицензированного объема.
Ключевые слова: здравоохранение, высшее медицинское образование, медсестринство,
магистр медсестринства.
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УДК 37.01+37.04
РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ЗАСОБАМИ
НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Андрієвський І.Ю., Бондаренко Н.В.
ВМК “Вінницький медичний коледж”
TEACHING COMPETENCE DEVELOPMENT BY MEANS OF SCIENTIFIC ACTIVITY
Andriievskyi I.Yu., Bondarenko N.V.
VMС “Vinnitsa medical College”
Abstract. The essence and specificity of the research work of the teacher in the process of
formation of their own professional competence is considered in the article on the basis of the
theoretical analysis approach. The quality of educational process and overall result depend upon the a
teacher, his/her theoretical knowledge, pedagogical and methodological skills. Improving the level of
professional competence is one of the main directions of reforming educational system. The research
work of teachers can be called scientific-methodological work considering the feature of the subject of
study, i.e. the methodology of teaching different disciplines. The main teacher`s goal in the scientific
work is the increase of professional qualification and scientific-methodological level. Thus, teacher`s
scientific-methodological work is a scientific research, which main goal is getting author’s own
conclusions, theoretical and practical results in the sphere of teaching specific subject and within a
selected topic.
Key words: nursing, teacher research, key competences, self-education.
Вступ. Тенденції розвитку освітніх
послуг в Україні визначаються в загальному
контексті
європейської
інтеграції
з
орієнтацією на фундаментальні освітні
цінності:
права
людини
на
освіту,
лібералізацію
освітнього
процесу,
справедливе та незалежне оцінювання,
свободу отримання освіти будь-якого рівня
та інші невід’ємні атрибути громадянського
демократичного суспільства [2].
Основними напрямами в реалізації
цього курсу в галузі культурно-освітньої і
науково-технічної інтеграції в європейську
спільноту
визначено
впровадження
європейських норм і стандартів в освіті,
науці і техніці, поширення власних
культурних і науково-технічних здобутків у
ЄС. Згідно зі «Стратегією інтеграції України
до Європейського Союзу» [7], вони займають
особливе місце, що охоплюють галузі
середньої і вищої освіти, перепідготовку
кадрів, науку, культуру, мистецтво, технічну
й технологічну сфери. Важливе місце в цьому
процесі відводиться викладачам, а саме
організації їх науково-дослідницької роботи

[1].
Проблема
організації
науководослідницької роботи викладача є важливою
і актуальною в сучасному інформаційному
суспільстві.
Сьогодні, в умовах оновлення змісту
освіти, конкурентними на ринку праці стають
ті педагоги, які можуть самостійно
орієнтуватися в потоці інформації, що
постійно змінюється, які здатні порівнювати,
аналізувати,
узагальнювати,
проводити
дослідження в різних галузях знань та
знаходити найкращі рішення.
Мета
статті.
Розглянути
та
проаналізувати роль науково-дослідницької
роботи викладача у процесі формування
власної
професійної
компетентності,
визначити
шляхи
підвищення
рівня
професійної компетентності педагога згідно
вимог сучасної освіти.
Матеріали та методи. Розгляд
питання про роль, особливості та шляхи
підготовки викладачів освітніх закладів до
проведення
індивідуальної
науководослідницької діяльності та з залученням
студентів є актуальним з декількох причин.
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По-перше, компетентнісний підхід до
розгляду шляхів формування професійної
компетентності
викладачів
передбачає
розгляд навчально-дослідницької діяльності
одночасно як однієї зі складових професійної
компетентності та як одного зі шляхів її
формування.
Зокрема, аналіз літератури [1, 3-5] дав
підстави для твердження, що професійна
компетентність
включає:
ціннісноорієнтовану;
загальнокультурну;
інформаційно-технологічну компетентність;
комунікативну; компетентність соціальної
взаємодії та особистого саморозвитку, а
також
когнітивну
компетентність
як
комплексну компетентність, що забезпечує
процес самостійної науково-дослідницької
діяльності викладача.
По-друге,
в
нових
соціальноекономічних
умовах
спостерігається
стрімкий розвиток зацікавленості керівників
та педагогічних працівників до проведення
наукових досліджень та експериментальної
роботи в своїх навчальних закладах (НЗ).
По-третє, за сучасними вимогами у
сфері освіти при проведенні атестації
викладачам рекомендовано представити
портфоліо, одним з розділів якого може бути
науково-дослідницька, методична діяльність
викладача. А тому викладачам варто
звернути увагу на перелік методичних
матеріалів, що поміщаються в цей розділ, і
які свідчать про професіоналізм педагога. До
їх складу відносяться серед інших наступні
матеріали: проведення наукових досліджень,
написання рукописів кандидатської або
докторської дисертації, підготовка творчого
звіту, доповідей, статей [6].
Результати дослідження. Взаємодія
наукової і педагогічної діяльності підвищує
рівень
професійної
компетентності
викладача. Якщо на початковому етапі на
перший план виступає завдання оволодіти
педагогічною майстерністю, то пізніше
досить важливу роль відіграє саме науководослідницька робота викладача. Вона
передбачає вміння ефективно планувати та
організувати свою освітню діяльність, а
також володіти способами аналізу своєї
діяльності. Дослідницька робота розкриває
певні якості теоретичного мислення та
20

формує вміння збирати факти, проникати в
сутність процесів, що вивчаються, будувати
наукові гіпотези та робити висновки й
узагальнення, а також встановлювати
міжпредметні
зв’язки.
Це
дозволяє
здійснювати системно-комплексний підхід до
проблем досліджень. Науковий багаж
дозволяє педагогу оволодіти педагогічною
майстерністю, яка буде ефективною тільки
тоді, коли викладач має рівні здібності як до
педагогічної, так і до наукової роботи.
Варто детальніше зупинитися на
основних етапах підготовки викладача до
науково-дослідної діяльності.
На першому етапі відбувається
формування у викладача здібності, виявляти
проблему, аналізувати та систематизувати
інформацію.
Другий етап передбачає вивчення
основних передумов виникнення проблем та
оволодіння основними методологічними
підходами до вирішення поставлених
завдань, застосування нововведень.
Третій етап – це відстеження
результатів дослідницької роботи, прогноз
щодо подальшого розвитку, самоаналіз
професійної діяльності.
Таким чином, науково-дослідницька
робота викладача представляє собою наукове
дослідження, метою якого є отримання своїх
власних
висновків
та
результатів
теоретичного та практичного характеру в
галузі викладання конкретної дисципліни в
рамках обраної теми.
Але головним чинником, який поєднує
ці етапи є самоосвіта педагога, розвиток його
індивідуального стилю.
Показниками готовності викладача до
наукової
діяльності
є
здатність
до
самоаналізу,
прагнення
до
творчих
досягнень, здатність до оцінювальних
суджень, володіння методами педагогічних
досліджень,
здатність
до
співпраці,
креативність.
Формами підготовки педагогів, що
працюють у Вінницькому медичному
коледжі, до наукової роботи є науковопрактичні конференції, тематичні майстеркласи.
Одночасно
з
підвищенням
професійної
кваліфікації
педагогічних
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працівників наукова робота носить ще й
методичний
характер
та
дозволяє
забезпечити навчальний процес науково
обґрунтованими
засобами
навчання:
комп’ютерними програмами, підручниками
та навчальними посібниками, засобами
наочності тощо.
Однією із сторін професійного та
особистісного розвитку викладача є науководослідницька робота у взаємодії зі
студентами.
Інноваційною технологією навчання у
коледжі є індивідуальні навчально-дослідні
завдання (ІНДЗ). Це вид індивідуальної
роботи
студента
навчально-дослідного
характеру, яка виконується в процесі
вивчення
програмового
матеріалу
навчального курсу. ІНДЗ спрямовані на
систематизацію, поглиблення, узагальнення,
закріплення, практичне застосування знань
студента з навчального курсу та розвиток
навичок самостійної роботи.
Науково-дослідницьку
роботу
викладачів
можна
називати
науковометодичною роботою у зв'язку з особливістю
предмету її дослідження, а саме методики
викладання різних дисциплін.
Головна мета науково-методичної
роботи викладача має двоїстий характер, а
саме: передбачає підвищення професійної
кваліфікації та науково-методичного рівня
педагогічних кадрів, а також забезпечує
навчально-виховний
процес
науково
обґрунтованими засобами навчання.
Відмінність
науково-методичної
роботи
викладачів
від
традиційної
навчально-методичної роботи полягає не в
оволодінні уже існуючими в науці знаннями і
не
у
привласненні
чужого
досвіду
викладання, а в самостійному знаходженні,
видобутку нового знання.
Таким чином, науково-методична
робота викладача представляє собою наукове
дослідження, метою якого є отримання своїх
власних, тобто авторських висновків і
результатів теоретичного і практичного
характеру в галузі викладання конкретної
дисципліни і в рамках обраної теми.
Сучасний освітній заклад надає
широкі можливості для вибору викладачем
форми проведення власного дослідження. У

цьому ряду можуть бути названі: робота над
індивідуальною методичною темою, участь у
дослідно-експериментальній роботі різного
рівня,
виконання
дисертаційного
дослідження. Вершиною професійного росту
є спроможність викладача здійснювати
індивідуальну
науково-дослідницьку
діяльність, яка може бути представлена
роботою над методичною темою та
виконанням дисертаційного дослідження на
матеріалі та базі освітнього закладу.
Стимулювання
інтересів
до
інноваційних процесів здійснюється через
використання активних методів і форм
проведення занять: дискусій, ділових ігор,
конференцій, презентацій творчих робіт,
«круглих столів».
Окремо
зупинимося
на
такій
індивідуальній формі дослідження, як
виконання дисертаційного дослідження на
матеріалі та базі навчального закладу. Зміст
діяльності
викладача
при
виконанні
дослідження полягає в наступному:
1.
Вміти
вибрати
напрямок
дослідження та самостійно сформулювати
тему, яка була б актуальна, а її розробка
несла б у собі теоретичну новизну і
представляла б практичний або науковий
інтерес.
2. Ознайомитися з теоретичними
основами
та
науково-термінологічним
апаратом методики викладання конкретної
дисципліни та її базисних наук, з′ясувати для
себе основні методичні категорії і вміти
правильно
користуватися
методичною
термінологією.
3. Оволодіти навичками науководослідної роботи, тобто вміти: обґрунтувати
актуальність
теми
дослідження,
сформулювати її основну мету, завдання,
об’єкт, предмет, гіпотезу і передбачуваний
практичний вихід дослідження, відібрати
необхідні методи дослідження і вміти ними
користуватися в ході намічених пошуків;
вести самостійний бібліографічний пошук,
працювати з теоретичною літературою в
руслі
обраної
теми,
аналізувати,
узагальнювати,
оцінювати
практичну
значимість наявних даних і на цій основі
робити самостійні висновки; розробити на
основі отриманих теоретичних даних
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практичні навчальні матеріали та посібники;
показати шляхи впровадження отриманих
теоретичних
авторських
висновків
і
авторських розробок у практику навчання у
навчальному закладі, а також намітити
перспективи подальшого дослідження з
розроблювальної проблеми.
Часто
початком
дисертаційного
дослідження може стати методична тема
педагога, яка традиційно була формою
самоосвіти
і
підвищення кваліфікації
одночасно.
Висновки.
Науково-дослідницька
діяльність
педагогів
є
актуальною
проблемою сьогодення. У викладачів існує
можливість і необхідність проведення
науково-дослідницької роботи.

Викладач, здатний і готовий до
здійснення
інноваційної
діяльності
в
навчальному закладі, може відбутися тоді,
коли він усвідомлює себе як професіонал,
має установку на творче сприйняття наявного
інноваційного досвіду та його необхідне
перетворення.
Отже, організація навчально-дослідної
роботи студентів та викладачів коледжу є
важливим чинником підвищення професійної
компетентності педагогів, а також ефективної
підготовки майбутнього фахівця передусім
тому, що передбачає індивідуалізацію
навчання, дає змогу реалізувати особистісноорієнтоване навчання, розширює обсяг знань,
умінь та навичок, сприяє формуванню
активності, ініціативи, розвиває творче
мислення, спонукає до самостійних пошуків.
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РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ЗАСОБАМИ НАУКОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Андрієвський І.Ю., Бондаренко Н.В.
ВМК “Вінницький медичний коледж”
Резюме. У статті розглянуто сутність та специфіку науково-дослідницької роботи
викладача в процесі формування власної професійної компетентності на основі теоретичного
аналізу підходів до означеної проблеми. Якість навчально-виховного процесу навчального
закладу, його результати певною мірою залежать від педагога, його теоретичної підготовки,
педагогічної та методичної майстерності. Вдосконалення рівня професійної компетентності
– один з основних напрямків реформування системи освіти. Науково-дослідницьку роботу
викладачів можна називати науково-методичною роботою у зв’язку з особливістю предмету її
дослідження, а саме: методикою викладання різних дисциплін. Головною метою викладача в
науково-дослідницькій роботі є підвищення професійної кваліфікації та науково-методичного
рівня педагогічних кадрів. Таким чином, науково-методична робота викладача представляє
собою наукове дослідження, метою якого є отримання своїх власних, тобто авторських,
висновків і результатів теоретичного і практичного характеру в галузі викладання конкретної
дисципліни і в рамках обраної теми.
Ключові слова: медсестринство, наукові дослідження викладача, ключові компетенції,
самоосвіта.
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
СРЕДСТВАМИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Андриевский І.Ю., Бондаренко Н.В.
ВМК “Винницкий медицинский колледж”
Резюме. В статье рассмотрены сущность и специфика научно-исследовательской
работы преподавателя в процессе формирования собственной профессиональной
компетентности на основе теоретического анализа подходов к обозначенной проблеме.
Качество учебно-воспитательного процесса учебного заведения и его результаты в
определенной степени зависят от педагога, его теоретической подготовки, педагогического и
методического мастерства. Совершенствование уровня профессиональной компетентности –
одно из основных направлений реформирования системы образования. Научноисследовательскую работу преподавателей можно называть научно-методической работой в
связи с особенностью предмета ее исследования, а именно методики преподавания различных
дисциплин. Главной целью преподавателя в научно-исследовательской работе является
повышение профессиональной квалификации и научно-методического уровня педагогических
кадров. Таким образом, научно-методическая работа преподавателя представляет собой
научное исследование, целью которого является получение своих собственных авторских
выводов и результатов теоретического и практического характера в области преподавания
конкретной дисциплины и в рамках выбранной темы.
Ключевые слова: медсестринство, научные исследования преподавателя, ключевые
компетенции, самообразование.
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СКЕТЧНОУТИНГ – ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ТРАДИЦІЙНОГО
КОНСПЕКТУВАННЯ
Баранова Л.М.
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради
SKETCHNOTING AS INNOVATIONAL APPROACH TO TRADITIONAL NOTE-TAKING
Baranova L.M.
MHEI «Zhytomyr Medical Institute» Zhytomyr Regional Council
Abstract. Optimization of modern higher education means acquisition of deep theoretical
knowledge and practical skills by future professionals. Knowledge and skills have to be acquired via
the fastest path, with minimal waste of time and efforts. Herewith the chief stimulus of learning
methods development is a search for new forms, methods, and means that would correspond to
requirements of modern education.
Nowadays note-taking is considered to be one of the priority means of cognitive activity
facilitation. Within the framework of modernization of educational process the traditional note-taking,
which consists of a plan, a short summary of basic scientific concepts, facts, and examples, very often
cannot satisfy educational needs of a modern student. Too much detailed and text notes only made by a
student during lectures quickly lose their applicability. The reason, as students say, is that immediately
after a note-taking has been completed students never apply to it again.
The growth of the students’ need in the fast and effective acquisition of a big volume of
educational material makes them to improve and update the methods of note-taking taking into account
the peculiarities of information perception.
The aim of research is the analysis of advantages and benefits of sketch noting as the
innovational approach to note-taking, and also analysis of the process of sketch notes creation and
implementation of innovation in educational process.
Materials and methods: study of scientific researches in psychology of memory and
visualization, problem-searching method.
Results and their discussion. In the 1970s Canadian professor of psychology Allan Paivio who
dedicated his scientific activity to researches in psychology of memory presented a dual coding theory.
He affirmed that a brain uses two basic channels (visual and verbal) while processing information. So,
the material which is presented in visual and verbal form has an advantage.
American designer Mike Rode has developed a practical art of simple and complex ideas
transformation into parts of information which can be easily remembered – sketch noting. He notes
that when a brain simultaneously codes verbal and visual ideas, it creates a visual map of what we
hear, see or think [3]. So, the sketch noting contributes to improvement of memorizing and
remembering.
Sketch notes are bright notes created by connecting of a hand-written text, pictures and
drawings, textual dressing, forms, and visual elements. Sketch noting as a method of educational
material note-taking has an advantage in its traditionalism. It is very similar to the traditional notetaking because the sketch notes appear online during the lecture, presentation or discussion.
The fundamental difference between the traditional note-taking and sketch noting is that during
the visualization of information a student listens attentively to important ideas, thinks about their
meaning, and only then makes a sketch note.
Sketch notes are very popular due to their diversity and individuality. Every sketch note is
special, created in an individual way, and reveals an author’s process of thinking, his ability to analyze
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and process information. Despite its uniqueness, sketch notes are structured notes, each of their
elements contribute to the creation of a hierarchy of thoughts and ideas.
Conclusion. Educational process participants who apply sketch noting were able to make sure
that a purpose justifies means. So, students were very fond of working on a new type of note-taking,
since drawing an idea is always faster than describing it with words.
They were also attracted by the opportunity to relax and improvise, to create non-standard
ideas through metaphorization of information (such visual maps attract attention and are not
forgotten). Lecturers also appreciated the advantages of sketch noting. First of all, they note that such
method of note-taking trains students’ ability to listen carefully and focus on the understanding of the
most important information. It has a positive effect on material acquisition and the improvement of
students’ achievements.
Key words: idea visualization, sketch noting, verbal and visual channels, note-taking.
Актуальність проблеми. Оптимізація
сучасної вищої освіти передбачає здобуття
майбутніми
спеціалістами
ґрунтовних
теоретичних знань та практичних навичок,
що отримані найбільш економним шляхом, з
мінімальною витратою часу та зусиль. При
цьому
головним
двигуном
розвитку
методики навчання є пошук нових форм,
методів і способів, які відповідали б вимогам
сучасної освіти.
Наразі одним із пріоритетних способів
активізації
пізнавальної
діяльності
вважається ведення конспекту. Традиційний
конспект, що складається з плану, стислого
викладу основних наукових понять, фактів та
прикладів,
у
контексті
модернізації
навчального процесу часто не в змозі
задовільнити освітні потреби сучасного
студента. Надміру детальні, виключно
текстові записи, які роблять студенти під час
лекцій, стрімко втрачають свою актуальність,
оскільки часто (як визнають самі студенти),
щойно завершивши свої нотатки, вони
більше ніколи не звертаються до них.
Зростання потреби студентів у
швидкому та продуктивному засвоєнні
великого обсягу навчального матеріалу
спонукає до удосконалення та оновлення
методики конспектування з урахуванням
особливостей
процесу
сприйняття
інформації.
Мета дослідження – аналіз переваг
скетчноутингу як інноваційного підходу до
конспектування, а також процесу створення
скетчнотаток та впровадження інновації в
навчальний процес.

Матеріали та методи: проблемнопошукові методи дослідження психології
пам’яті та візуалізації ідей.
Результати та їх обговорення. У
1970 році Алан Пайвіо, канадський учений,
що присвятив свою наукову діяльність
дослідженню психології пам’яті, представив
теорію
подвійного
кодування.
Він
стверджував, що в процесі запам’ятовування
мозок
переробляє
інформацію,
використовуючи
два
основні
канали:
вербальний та візуальний [1]. Відповідно
перевагу
має
той
матеріал,
який
представлений в образній і словесній формі
[2], адже коли обидва режими активні, мозок
створює асоціативну бібліотеку слів та
зображень з мисленнєвими перехресними
посиланнями між ними [3]. Таким чином
студент одночасно повинен слухати і
аналізувати інформацію, переводити її у
візуальні символи й образи, замальовувати,
записувати, фіксувати емоційне наповнення.
Американський дизайнер Майк Роде
розвинув практичне мистецтво перетворення
простих та складних ідей на шматочки
інформації, які легко згадати, – скетчноутинг.
Він зауважив, що коли мозок одночасно
кодує вербальні та візуальні ідеї, це створює
візуальну мапу того, що ми чуємо, бачимо чи
думаємо [3]. Тож скетчноутинг сприяє
покращенню
запам’ятовування
та
згадування.
Скетчнотатки – це яскраві записи,
створені завдяки поєднанню рукописного
тексту, малюнків, текстового оформлення,
форм та візуальних елементів [3]. Перевага
скетчнотаток, як принципово нового методу
конспектування
навчального
матеріалу,
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полягає насамперед у його традиційності:
подібно
до
звичайного
конспекту,
скетчнотатки
створюються
в
режимі
реального часу впродовж лекції, презентації
чи обговорення.
Принципова
відмінність
між
звичайним та скетчнотуванням полягає у
тому, що, візуалізуючи інформацію, студент
передусім уважно слухає цінні ідеї,
обмірковує їх значення, а вже потім створює
конспект.

Скетчнотатки популярні завдяки своїй
різноманітності та індивідуальності. Кожна з
них створена в особливому, особистому
стилі; розкриває процес мислення автора,
його вміння аналізувати та обробляти
інформацію. Попри свою неповторність,
скетчнотатки – це структуровані записи;
кожен з їх елементів сприяє створенню
ієрархії думок та ідей, як це показано на рис.
1:

Рис.1. Структурні елементи скетчноутингу
заголовки (тема, ім’я доповідача,
назва заходу, дата та ін.);
текстове оформлення різного типу
допомагає
наголосити
на
ідеях,
структурувати думки, передати настрій;
діаграми та малюнки можуть
швидко проілюструвати складні ідеї;
рукописний текст використовується
для створення детального опису, якщо
діаграма та інформація цього потребує;
роздільники (лінії, пунктир та ін.)
допомагають візуально відділити ідеї одна
від одної, створити порядок та структуру;
26

стрілки
вказують
на
деталі,
забезпечують зв’язок між численними
ідеями;
маркери виокремлюють серію ідей чи
підкреслюють окрему ідею серед малюнків
чи тексту;
позначки зручно використовувати по
всьому документу скетчнотаток, щоб
візуально позначити ідеї як повторювані
елементи;
рамки
поєднують
різноманітні
елементи в єдину групу, що оформлює ідею
чи тему загалом [3].
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Впровадження
скетчноутингу
в
навчальний
процес
викликало
гостру
дискусію серед освітян. Прихильники
традиційного методу конспектування не
розуміли навіщо докладати додаткових
зусиль для створення скетчнотаток, якщо
достатньо звичайних текстових записів.
Окрім згаданої вище теорії подвійного
кодування,
аргументом
на
користь
нововведення слугувало висвітлене на
сторінках щоденної американської газети
«The Guardian» від 26 лютого 2009 року
експериментальне
дослідження.
Воно
полягало в тому, що сорок добровольців
прослухали
монотонне
телефонне
повідомлення тривалістю дві хвилини. 20
учасників експерименту повинні були під час
слухання заштриховувати клітинки на папері,
а інші – просто слухати. Результати
дослідження засвідчили, що під час
несподіваного опитування група з 20
учасників, які заштриховували, згадала на 29
% більше інформації, ніж ті, хто цього не
робив.
Поява
скетчноутингу
викликала
неабияке занепокоєння і серед студентів.
Вони запевняли, що не можуть створювати
скетчнотатки, тому що не вміють малювати.
Натомість винахідник скетчноутингу Майк
Роде у своєму посібнику з візуалізації ідей
наголошує, що малювати може кожен, лише
потрібно розбудити вміння, набуті ще в
початковій школі, адже діти малюють, щоб
висловити ідеї, та не переймаються тим, чи
ідеальні їхні малюнки, доки їхні ідеї
розуміють. «Ідеї – не мистецтво», –
наголошує Майк Роде. Він переконує, що

скетчнотатки – це спосіб мислити на папері,
використовуючи зображення та слова: вони
стосуються
насамперед
розуміння
та
поширення ідеї, а не мистецтва [3].
Варто визнати, що впровадження
скетчнотаток як інноваційного підходу до
конспектування не може бути раптовим.
Спочатку слід запропонувати студентам
залишити трохи місця у традиційному
конспекті, щоб спробувати використати деякі
техніки скетчнотування. Надалі шляхом
проведення майстер-класів має відбутися
знайомство студентів із видами скетчнотаток,
підходами до скетчнотування, техніками,
ієрархією та персоналізацією.
Висновки
та
перспективи
подальших досліджень.
Учасники навчального процесу, які
вже застосовують скетчноутинг, мали змогу
переконатися, що мета виправдовує засоби.
Так, студенти з великим захопленням
працюють над конспектом нового типу, адже
намалювати ідею завжди швидше, ніж
описати за допомогою слів. Їх також вабить
можливість розслабитися та імпровізувати,
створювати
нестандартні
ідеї
через
метафоризацію інформації (такі візуальні
мапи привертають увагу і не забуваються).
Викладачі також оцінили переваги
скетчноутингу.
Насамперед
вони
відзначають, що такий метод конспектування
тренує у студентів вміння уважно слухати і
зосереджуватися на розумінні найважливішої
інформації. Це позитивно впливає на
засвоєння матеріалу та покращення рівня
навчальних досягнень студентів.
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СКЕТЧНОУТИНГ – ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ТРАДИЦІЙНОГО
КОНСПЕКТУВАННЯ
Баранова Л.М.
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради
Резюме. Оптимізація сучасної вищої освіти означає набуття майбутніми фахівцями
глибоких теоретичних знань та оволодіння практичними навичками. Ці знання та навички
мають були засвоєні найшвидшим шляхом з мінімальними витратами часу та зусиль. При
цьому головним стимулом розвитку методів навчання є пошук нових форм, методів і засобів,
які б відповідали вимогам сучасної освіти.
На сьогодні скетчноутинг вважається одним з пріоритетних засобів сприяння
когнітивній діяльності. У рамках модернізації навчального процесу традиційний конспект, який
складається з плану, короткого викладу основних наукових понять, фактів і прикладів, дуже
часто не може задовільнити освітні потреби сучасного студента. Надто деталізовані і лише
текстові нотатки, зроблені студентом під час лекцій, швидко втрачають свою придатність.
Причина, як кажуть самі студенти, полягає в тому, що відразу після завершення запису
студенти до нього ніколи більше не звертаються.
Зростання потреби студентів у швидкому та ефективному засвоєнні великого обсягу
навчального матеріалу змушує їх удосконалювати методи запису з урахуванням особливостей
сприйняття інформації.
Мета дослідження – аналіз переваг скетчноутингу як інноваційного підходу до
конспектування, а також процесу створення скетчнотаток та впровадження інновації в
навчальний процес.
Матеріали та методи: проблемно-пошукові методи дослідження психології пам’яті та
візуалізації ідей.
Результати та їх обговорення. У 1970 році канадський професор психології Аллан
Пайвіо, який присвятив свою наукову діяльність дослідженням у психології пам'яті, представив
теорію подвійного кодування. Він стверджував, що при обробці інформації мозок використовує
два основні канали (візуальний і вербальний) Отже, матеріал, який представлений у візуальній
та вербальній формі, має перевагу.
Американський дизайнер Майк Род розробив практичне мистецтво простих і складних
трансформацій ідей у частини інформації, які легко запам'ятовуються – скетчноутинг. Він
зазначає, що коли мозок одночасно кодує вербальні та візуальні ідеї, він створює візуальну
карту того, що ми чуємо, бачимо або думаємо. Отже, скетчноутинг сприяє поліпшенню
запам'ятовування та згадування.
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Скетчноутинг – це яскраві нотатки, створені шляхом підключення рукописного тексту,
малюнків текстових форм і візуальних елементів. Скетчноутинг як методу запису навчального
матеріалу має перевагу в його традиціоналізмі. Це дуже схоже на традиційне записування,
оскільки ескізні нотатки з'являються в режимі онлайн під час лекції, презентації або дискусії.
Принципова відмінність між традиційним конспектуванням і скетчноутингом полягає в
тому, що під час візуалізації інформації студент уважно слухає виклад важливих ідей,обдумує
їхній сенс, і лише потім робить скетчнотатку.
Скетчноутинг дуже популярний завдяки своїй різноманітності та індивідуальності.
Кожен скетчноут є особливою, створеною індивідуально картинкою, яка розкриває
авторський процес мислення, його здатність аналізувати і обробляти інформацію.
Незважаючи на свою унікальність, скетчноутинг має структуру, кожен з елементів якої
сприяє створенню ієрархії думок і ідей.
Висновок. Учасники освітнього процесу, які застосовують скетчноутинг, змогли
переконатися, що мета виправдовує засоби. Студенти дуже люблять працювати над новим
типом конспекту, оскільки малювання ідеї завжди швидше, ніж описувати її словами.
Їх також приваблює можливість розслабитися і імпровізувати, створити
нестандартні ідеї через метафоризацію інформації (такі візуальні карти привертають увагу і
не забуваються). Викладачі також оцінили переваги скетчноутингу. Перш за все, вони
відзначають, що такий метод конспектування тренує здатність студентів уважно слухати і
зосередитися на розумінні найважливішої інформації. Це позитивно впливає на засвоєння
матеріалу та поліпшення досягнень студентів.
Ключові слова: візуалізація ідеї, скетчноутинг, вербальні та візуальні канали пам'яті,
конспект.
СКЕТЧНОУТИНГ – ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ТРАДИЦИОННОМУ
КОНСПЕКТИРОВАНИЮ
Баранова Л.Н.
КВУЗ «Житомирский медицинский институт» Житомирского областного совета
Резюме. Оптимизация современного высшего образования означает приобретение
будущими специалистами глубоких теоретических знаний и овладение практическими
навыками. Эти знания и навыки должны быть усвоены быстро с минимальными затратами
времени и усилий. При этом главным стимулом развития методов обучения является поиск
новых форм, методов и средств, соответствующих требованиям современного образования.
Сегодня скетчноутинг считается одним из приоритетных средств стимулирования
когнитивной деятельности. В рамках модернизации учебного процесса традиционный
конспект, который состоит из плана, краткого изложения основных научных понятий,
фактов и примеров, очень часто не может удовлетворить образовательные потребности
современного студента. Слишком детализированные и только текстовые заметки, сделанные
студентом во время лекций, быстро теряют свою пригодность. Причина, как говорят сами
студенты, заключается в том, что сразу после завершения записей, студенты к ним никогда
больше не возвращаются.
Рост потребности студентов в быстром и эффективном освоении большого объема
учебного материала заставляет их совершенствовать методы конспектирования с учетом
особенностей восприятия информации.
Цель исследования – анализ преимуществ скетчноутинга как инновационного подхода к
конспектированию, а также процесса создания скетзаметок и внедрение инновации в учебный
процесс.
Материалы и методы: проблемно-поисковые методы исследований психологии памяти и
визуализации идей.
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Результаты и их обсуждение. В 1970 году канадский профессор психологии Аллан
Пайвио, который посвятил свою научную деятельность исследованиям психологии памяти,
представил теорию двойного кодирования. Он утверждал, что при обработке информации
мозг использует два основных канала (визуальный и вербальный). Итак, материал, который
представлен в визуальной и вербальной формах, имеет преимущество.
Американский дизайнер Майк Родэ разработал практическое искусство простых и
сложных трансформаций идей в части информации, которые легко запоминаются –
скетчноутинг. Он отмечает, что когда мозг одновременно кодирует вербальные и визуальные
идеи, он создает визуальную карту того, что мы слышим, видим или думаем. Итак,
скетчноутинг способствует улучшению запоминания.
Скетчноутинг – это яркие заметки, созданные путем подключения к рукописному
тексту рисунков, текстовых форм и визуальных элементов. Скетчноутинг как метод записи
учебного материала имеет преимущество в его традиционализме. Это очень похоже на
традиционные записи, поскольку эскизные зарисовки появляются в режиме он-лайн во время
лекции, презентации или дискуссии.
Принципиальное отличие между традиционным конспектированием и скетчноутингом
заключается в том, что во время визуализации информации студент внимательно слушает
изложение важных идей, обдумывает их смысл, и только потом делает скетчзаметку.
Скетчноутинг очень популярен благодаря своему разнообразию и индивидуальности.
Каждый скетчноутинг является особой, созданной индивидуально картинкой, которая
раскрывает авторский процесс мышления, его способность анализировать и обрабатывать
информацию. Несмотря на свою уникальность, скетчноутинг имеет структуру, каждый из
элементов которой способствует созданию иерархии мыслей и идей.
Вывод. Участники образовательного процесса, которые применяют скетчноутинг,
смогли убедиться, что цель оправдывает средства. Студенты очень любят работать над
новым типом конспекта, поскольку нарисовать идею всегда быстрее и интереснее, чем
описать ее словами.
Их также привлекает возможность расслабиться и импровизировать, создавать
нестандартные идеи через метафоризацию информации (такие визуальные карты привлекают
внимание и не забываются). Преподаватели также оценили преимущества скетчноутинга.
Прежде всего они отмечают, что такой метод конспектирования тренирует способность
студентов внимательно слушать и сосредотачиваться на понимании самой важной
информации. Это положительно влияет на усвоение материала и успеваемость студентов.
Ключевые слова: визуализация идеи, скетчноутинг, вербальные и визуальные каналы
памяти, конспект.
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МЕНТАЛЬНА КАРТА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ
ВИКЛАДАННЯ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У
КВНЗ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ» ЖОР
Кирпонос О. О., Кірячок М. В.
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради
MENTAL CARDS AS AN EFFECTIVE WAY OF TEACHING PHILOLOGY AT MHEI
«ZHYTOMYR MEDICAL INSTITUTE» ZHRC
Kyrponos O. O., Kiriachok M. V.
MHEI «Zhytomyr Medical Institute» Zhytomyr Regional Council
Abstract. The rapid development of all spheres of public life and high-volume information flow
make modern scholars, in particular teachers, think about active introduction of the newest forms,
methods, and means of training into the educational branch which can optimize students’ cognitive
activity and provide the opportunity to perceive, understand, and process a large amount of
information within a short period of time that determines the relevance of the study.
The usage of modern media technologies and means of educational activities is one of main
requirements for the professional competence of a teacher. The issue of organizing educational
activities of students of medical specialties is particularly relevant, from the subsequent actions on
which the life and health of humanity depend. Therefore, the purpose of the article is to present a
significant innovative approach to the organization of cognitive activity of medical students on the
example of the experience of using "mental maps" in the practice of teachers of philological
disciplines.
The following methods were used: the method of analysis and interpretation of linguodidactics
phenomena, the method of explanatory description, design, and inductive methods.
The study of the disciplines "Ukrainian Language" and "Ukrainian Literature" in medical
institutes and colleges is aimed at actualizing, systematizing, and generalizing the knowledge gained
during the previous years of studying at school. Another important factor is that, in parallel with the
study of school subjects, students of medical higher educational institutions of the I-II level of
accreditation begin to master the fundamental disciplines of natural sciences, professional and
practical training, and these educational subjects are in priority for them. Therefore, it is necessary to
find such forms and methods of presenting theoretical material, which will increase the level of its
assimilation and, at the same time, simplify the process of perception of new information. The usage of
mental maps as an effective form of assimilation, generalization, and verification of students'
knowledge is demonstrated on the examples of studying such themes as "The Modernism in Ukrainian
literature", "Literary work of Panas Myrnyi" from the discipline "Ukrainian literature".
Usage of mental maps in the process of teaching philological disciplines in higher medical
educational institutions of І-ІІ l.a. gives an opportunity to organize educational material effectively
and, simultaneously, to intensify the creative potential of students, their ability to construct logical
associative structures, develop their capasity to think critically, and also helps to form a coherent
picture of knowledge and practical skills in the Ukrainian language and literature, which will
contribute to the successful compilation of the state final attestation in ETA form.
Key words: mental maps, teaching, innovative methods, philology.
Актуальність проблеми. Стрімкий
розвиток усіх сфер суспільного життя та
надпотужний інформаційний потік змушують

сучасних науковців, зокрема філологів,
замислитися над активним впровадженням в
освітню галузь новітніх форм, методів та
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засобів навчання, котрі здатні оптимізувати
пізнавальну
діяльність
вихованців
та
забезпечити
можливість
сприймання,
розуміння та переробки великого обсягу
інформації за короткий проміжок часу.
Оскільки в суспільстві з’являються нові
вимоги і стереотипи щодо формування
сьогочасної особистості із сукупністю
життєво важливих компетенцій, необхідних
для її становлення, самореалізації та
здійснення відведених їй соціальних та
професійних
функцій,
то
особливого
значення набуває розвиток і становлення
різнобічно розвиненої, духовно багатої,
критично мислячої та активної особистості
майбутнього медичного працівника, що
зумовлює актуальність дослідження.
Оволодіння сучасними медійними
технологіями та засобами навчальновиховної діяльності є однією з основних
вимог до професійної компетентності
педагога. Пошуки нових адекватних підходів
до шляхів удосконалення здійснюють
провідні науковці України та світу. Зокрема,
праці
А. М. Алексюка, Бистрової Ю. В.,
І. І. Доброскок,
В. П. Коцура,
С. О. Нікітчиної, П. Ю. Сауха та інших
присвячені загальнотеоретичним, науковопрактичним
проблемам
інноваційної
парадигми у вищій школі, окремим
прогресивним
формам
і
технологіям
навчання, досвіду та перспективам їх
використання в освітній практиці [1–4].
Використання інноваційний технік, на
нашу думку, є вкрай важливим для
підготовки
конкурентоспроможного,
здатного творчо мислити та швидко й
правильно знаходити рішення зі складних
життєвих та фахових ситуацій. Особливо
актуальним є питання організації навчальної
діяльності
студентів
медичних
спеціальностей, від подальших дій котрих
залежить здоров’я та життя людства.
Тому метою статті є презентація
вагомого
інноваційного
підходу
до
організації пізнавальної діяльності студентівмедиків на прикладі досвіду застосування
«ментальних карт» у практиці викладачів
філологічних дисциплін.
Матеріали та методи. У науковому
дослідженні були задіяно: метод аналізу та
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інтерпретації лінводидактичних явищ, метод
пояснювального опису, проектувальний та
індуктивний методи.
Результати та їх обговорення.
Термін
«ментальна
карта»
або
«інтелектуальна
карта»
запропонував
англійський психолог, вчений Тоні Б’юзен –
засновник брейн-клубів та концепцій
радіантного
(асоціативного,
того,
що
ґрунтується навколо центрального образу,
думки, ідеї) мислення й ментальної
грамотності.
Ментальні карти – це техніка
візуалізації мислення; спосіб запису, за
допомогою списків та схем (наприклад,
«дерев» або діаграм зав’язків). Головна
відмінність ментальних карт від
інших
способів візуалізації полягає в тому, що
ментальні карти активізують пам'ять [6].
Сутність інтерактивних карт полягає в
пов’язуванні окремих елементів головним
чином асоціативними зв’язками, найбільш
звичними саме для людського мислення і
пам’яті. Діаграма зав’язків реалізується у
вигляді дерева схеми, на якій зображені
слова, ідеї, завдання або інші поняття,
пов'язані гілками, що відходять від
центрального поняття чи ідеї [7].
Карти знань – це схеми, які наочно
подають різні завдання, тези, взаємопов’язані
та об’єднані якоюсь спільною ідеєю.
Вважається, що такий метод візуалізації
інформації вперше застосував філософ
Порфирій Тирський ще в III ст. н. е.,
намагаючись краще зрозуміти концепції
Аристотеля. Ґрунтовні сучасні розробки в
цьому напрямі належать до 60-х років XX ст.
[8, с. 69].
Відзначимо, що ментальні карти
вирізняються своєю гнучкістю, тому їх
ефективно застосовувати в різних формах
(індивідуальна, групова, колективна) та на
різних
етапах
організації
навчальної
діяльності студентів, зокрема й під час
вивчення нового матеріалу, з метою
полегшення сприймання за допомогою
візуалізації та під час узагальнення й
систематизації знань з теми, що забезпечить
формування цілісної картини знань з
вивченої теми.
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Науковці визначають низку переваг
щодо
використання
інтелект-карт
у
навчальному процесі, зокрема ментальні
карти: привертають увагу аудиторії, тим
самим роблячи її сприйнятливішою і готовою
до співпраці; роблять заняття і презентації
органічнішими; на відміну від лінійного
тексту, інтелект-карти не тільки зберігають
факти, але і демонструють взаємозв’язки між
ними, тим самим забезпечуючи глибше
розуміння предмета вивчення тощо [10].
Вивчення дисциплін «Українська
мова» та «Українська література» в КВНЗ
«Житомирський
медичний
інститут»
Житомирської обласної ради має на меті
актуалізувати,
систематизувати
та
узагальнити знання, здобуті протягом
попереднього навчання в школі, збагатити
внутрішній світ молодої людини, акцентуючи
увагу на важливих морально-етичних
складових духовно цілісної
особистості,
сформувати мовленнєву грамотність та
естетичний смак, а також ґрунтовно
підготувати
до
складання
державної

підсумкової атестації у формі зовнішнього
незалежного оцінювання.
Відомо, що сучасні студенти живуть
у постінформаційній реальності, якій, на
думку
науковців,
притаманні
стрімкі
соціокультурні зміни, «кліпове» сприйняття
подій,
«агресивна
візуальність»
навколишнього середовища тощо. Ще одним
важливим фактором є те, що паралельно з
вивченням шкільних дисциплін студенти
медичних вищих навчальних закладів І-ІІ р.а.
починають
засвоювати
основоположні
дисципліни циклу природничо-наукової,
професійної і практичної підготовки, і саме
ці навчальні предмети стають для них
пріоритетними. Тому перед викладачемсловесником постає необхідність знайти такі
форми і методи викладу теоретичного
матеріалу, що дозволять підвищити рівень
його засвоєння та, водночас, спростять
процес
сприйняття
нової
інформації.
Використання
ментальних
карт
як
ефективної форми засвоєння, систематизації,
узагальнення та перевірки знань студентів
продемонструємо на прикладах.

Рис.1. Ментальна карта до теми «Модернізм в українській літературі»
У межах вивчення дисципліни
«Українська література» можна виокремити
декілька тем, які традиційно викликають у
студентів складнощі в процесі їх сприйняття
та засвоєння. Зазвичай це теми, пов’язані з
теорією літератури, а також із періодизацією
літературного
процесу
в
Україні,
виокремленням
літературних
стилів,

напрямків, течій і т. ін.
Запропонована
ментальна карта (рис.1.) дозволить цілісно
сприйняти
модернізм
в
українській
літературі: усвідомити варіативність його
напрямків, виокремити письменників, у
творчості яких вони реалізовані. Цю
ментальну карту можуть доповнити самі
студенти в межах практичного заняття.
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Наприклад, викладач може запропонувати
доповнити гілки з іменами та прізвищами
художніми творами цих письменників, у
котрих втілено ті чи інші напрямки
модернізму
(імпресіонізм
–
М. Коцюбинський – новела «Intermezzo» і
т.д.). Окрім того, наведена карта доповнена
ілюстраціями – зразками образотворчого
мистецтва,
що
найбільш
яскраво
представляють мистецькі течії модернізму.
Таке унаочнення не лише увиразнює
ментальну карту зовнішньо, а й дає змогу
засвоїти додатковий навчальних матеріал:
завдяки такій візуалізації та поясненню
викладача у студента складеться цілісне
враження про модерні напрямки, їхню
сутність і зміст, адже саме образотворче
мистецтво часто ставало першоджерелом їх
творення.

Зауважимо, що ментальна карта може
стати ефективним засобом перевірки знань
студентів з тієї чи іншої теми. У такому
випадку можна надати студентам право
вибору:
створювати
карту
шляхом
застосування комп’ютерних програм або ж у
вигляді створеного власноруч малюнка. У
межах
цього
завдання
перевіряються
фактичні знання студента з теми, його
здатність до аналізу та синтезу інформації,
креативного
мислення,
вміння
виокремлювати логічні зв’язки і створювати
кола асоціацій в межах визначеної теми.
Наведений
нижче
приклад
(рис.2.)
демонструє, як за допомогою ментальної
карти студент може підготуватись до
відповіді на тему «Творчість Панаса
Мирного».

Рис. 2. Ментальна карта на тему «Творчість Панаса Мирного»
Відзначимо,
що
такий
запис
навчального матеріалу є надзвичайно
стислим і структурованим, що дозволить
доповідачу
легко
зорієнтуватися
в
інформаційно об’ємній темі та швидко її
засвоїти. Наприклад, у ментальній карті,
присвяченій творчості Панаса Мирного,
вказано справжнє ім’я автора, весь творчий
доробок митця відповідно до жанрової
приналежності, акцентовано увагу на романі
34

«Хіба ревуть воли, як ясла повні?», тому що
саме цей твір вивчається текстуально:
визначено історію його написання та
співавтора Івана Білика, жанр твору,
прототипи, думки критиків про твір та ін.
У результаті виконання завдань з
ментальними картами студенти більшою
мірою усвідомлюють відповідальність за
результати своєї діяльності, активніше
застосовують творчий підхід під час
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виконання домашнього завдання, отримують
мотиваційний поштовх до більш детального
та глибокого опрацювання наступних тем як
в межах курсу «Українська література», так і
інших навчальних дисциплін. Водночас
студент
вчиться
в
подальшому
використовувати
ментальну
карту
як
альтернативний спосіб нотування нового
навчального
матеріалу,
адже
розуміє
принципи її побудови та функціонування.
Особливої актуальності використання
ментальних карт набуває в межах вивчення
курсу «Українська мова», адже його
провідною метою в межах освітньої
діяльності КВНЗ «Житомирський медичний
інститут» Житомирської обласної ради є
узагальнення набутих раніше знань, новий
рівень
систематизації
вивченого,
що
дозволить сформувати у свідомості студента
цілісне уявлення про мову як складну
ієрархічну систему, актуалізувати знання про
мовні
норми,
функціональні
стилі,
мовленнєвий етикет та ін. Однією з головних
проблем, що постають перед викладачем-

словесником у роботі зі студентами, стає
необхідність за достатньо короткий термін
ефективно опрацювати кожен з розділів
мовознавчої науки, а іноді навіть вивчити
певні теми наново (адже рівень мовної
компетенції багатьох студентів, які здобули
базову загальну середню освіту, часто є
недостатнім для подальшого успішного
складання державної підсумкової атестації).
Традиційно одним з найскладніших
для сприйняття розділів мовознавства
студенти визначають синтаксис, адже
вивчення структурних елементів речення та
зв’язків у ньому передбачає наявність
глибоких знань з інших мовних рівнів, які
далеко не завжди є цілісно сформованими.
Використання ментальних карт дозволить
заповнити такі інформаційні прогалини.
Прикладом може слугувати наведена карта
«Класифікація речень» (рис. 3.), яка просто,
але повною мірою окреслює всі можливі
характеристики, яких може набувати речення
за тих чи інших мовних обставин.

Рис. 3. Ментальна карта на тему «Класифікація речень»
Під час роботи студентів з цією
ментальною картою викладач має змогу
отримати об’єктивне уявлення про знання з
теми, якими володіють студенти, та
сконструювати практичне заняття так, щоб
допомогти їм знайти відповіді на ті питання,

у площині розуміння яких ланцюжок
логічних роздумів студента з певної причини
виявився порушеним.
Висновок.
Отже,
використання
ментальних карт в процесі викладання
філологічних
дисциплін
у
КВНЗ
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«Житомирський
медичний
інститут»
Житомирської обласної ради дає можливість
ефективно
систематизувати
навчальний
матеріал і водночас активізувати творчий
потенціал студентів, їхню здатність до
конструювання
логічних
асоціативних

структур, розвиває уміння критично мислити,
а також допомагає сформувати цілісну
картину знань та практичних навичок з
української мови і літератури, що сприятиме
успішному складанню державної підсумкової
атестації у формі ЗНО.
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МЕНТАЛЬНА КАРТА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ВИКЛАДАННЯ ФІЛОЛОГІЧНИХ
ДИСЦИПЛІН У КВНЗ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ» ЖОР
Кирпонос О. О., Кірячок М. В.
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради
Резюме. Стрімкий розвиток усіх сфер суспільного життя змушує сучасних науковців,
зокрема викладачів, замислюватися над активним впровадженням новітніх форм, методів і
засобів навчання в освітню галузь, що може оптимізувати пізнавальну діяльність і надасть
можливість сприймати, розуміти і обробляти велику кількість інформації за короткий
проміжок часу.
Використання сучасних медіа-технологій і засобів освітньої діяльності є однією з
основних вимог до професійної компетентності викладача. Особливо актуальним є питання
організації навчальної діяльності студентів медичних спеціальностей, від подальших дій яких
залежить життя і здоров'я людства. Тому метою статті є демонстрація інноваційного
підходу до організації пізнавальної діяльності студентів-медиків на прикладі досвіду
використання «ментальних карт» у процесі викладання філологічних дисциплін.
Вивчення дисциплін «Українська мова» та «Українська література» в медичних
інститутах та коледжах спрямоване на актуалізацію, систематизацію та узагальнення знань,
отриманих у попередні роки навчання в школі. Важливим фактором є те, що паралельно з
вивченням шкільних предметів, студенти медичних вищих навчальних закладів I-II рівнів
акредитації починають освоювати фундаментальні дисципліни циклу природничих наук,
професійної та практичної підготовки, що є для них пріоритетними. Тому необхідно знайти
такі форми і методи презентації теоретичного матеріалу, які підвищать рівень його
засвоєння і, в одночас, спростять процес сприйняття нової інформації. Використання
ментальних карт як ефективної форми засвоєння, узагальнення та перевірки знань студентів
демонструється на прикладах вивчення таких тем, як «Модернізм в українській літературі»,
«Життєвий і творчий шлях Панаса Мирного» з дисципліни «Українська література»,
«Класифікація речень» з дисципліни «Українська мова».
Ключові слова: ментальні карти, інноваційні методи, викладання, філологічні
дисципліни.
МЕНТАЛЬНЫЕ КАРТЫ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ПРЕПОДАВАНИЯ
ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В КВУЗ «ЖИТОМИРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ИНСТИТУТ» ЖОС
Кирпонос О. А., Кирячок М.В.
КВУЗ «Житомирский медицинский институт» Житомирского областного совета
Резюме. Стремительное развитие всех сфер общественной жизни заставляет
современных ученых, в частности преподавателей, задумываться над активным внедрением
новых форм, методов и средств обучения в образовательную отрасль, что может
оптимизировать познавательную деятельность и позволит воспринимать, понимать и
обрабатывать большое количество информации за короткий промежуток времени.
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Использование современных медиа-технологий и средств образовательной
деятельности является одним из основных требований к профессиональной компетентности
преподавателя. Особенно актуальным является вопрос организации учебной деятельности
студентов медицинских специальностей, от дальнейших действий которых зависит жизнь и
здоровье человечества. Поэтому целью статьи является демонстрация инновационного
подхода к организации познавательной деятельности студентов-медиков на примере опыта
использования «ментальных карт» в процессе преподавания филологических дисциплин.
Изучение дисциплин «Украинский язык» и «Украинская литература» в медицинских
институтах и колледжах направлено на актуализацию, систематизацию и обобщение знаний,
полученных в предыдущие годы обучения в школе. Важным фактором является то, что
параллельно с изучением школьных предметов, студенты медицинских высших учебных
заведений I-II уровней аккредитации начинают осваивать фундаментальные дисциплины цикла
естественных наук, профессиональной и практической подготовки, которые являются для них
приоритетными. Поэтому необходимо найти такие формы и методы презентации
теоретического материала, которые повысят уровень его усвоения и, в то же время,
упростят процесс восприятия новой информации. Использование ментальных карт как
эффективной формы усвоения, обобщения и проверки знаний студентов демонстрируется на
примерах изучения таких тем, как «Модернизм в украинской литературе», «Жизненный и
творческий путь Панаса Мирного» по дисциплине «Украинская литература», «Классификация
предложений» по дисциплине «Украинский язык».
Ключевые слова: ментальные карты, инновационные методы, преподавание,
филологические дисциплины.
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УДК 001.89: [378:61] (045) (477.42)
ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ НА
БАЗІ КОМІСІЇ ТЕРАПЕВТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН КВНЗ «ЖИТОМИРСЬКИЙ
МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ» ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Козакевич О. А.
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради
ORGANISING STUDENTS’ SCIENTIFIC AND RESEARCH ACTIVITIES AT THE
THERAPEUTIC SECTION AT MHEI «ZHYTOMYR MEDICAL INSTITUTE» ZHRC
Kozakevych O.A.
MHEI «Zhytomyr Medical Institute» Zhytomyr Regional Council
Abstract. Organization of research work of students in training is important for the
development of creative and cognitive ability of students, provides the solution of main tasks of
professional training of specialists: deepening and systematization of theoretical knowledge, formation
of research skills, development of skills of independent scientific and practical activities.
Key words: research work, competent approach, medical reform.
Актуальність проблеми. Реформа
освіти, медична реформа в Україні,
зростаючий обсяг інформації зумовили зміну
вимог, які пред'являються суспільством до
якості підготовки майбутніх фахівців.
Пріоритетне місце при підборі кадрового
складу стали відводити молодим фахівцям,
здатним виділяти необхідну інформацію,
виокремлювати необхідні знання з різних
областей, застосовуючи їх на практиці;
висувати гіпотези; приймати нестандартні
рішення, генеруючи при цьому нові ідеї;
відстоювати свою точку зору; творчо
підходити до виконання роботи.
Мета дослідження: вдосконалення
організації
науково-дослідної
роботи
студентів закладів вищої медичної освіти.
Методи дослідження. Для досягнення
мети використанні методи системного
аналізу та логічного узагальнення.
Результати дослідження та їх
обговорення. У сучасних умовах освітнього
процесу пріоритетна роль відводиться
компетентнісному підходу при освоєнні
програми. В основі компетентнісного
підходу
лежать
ідеї
загального
і
особистісного розвитку, сформульовані в
контексті психолого-педагогічних концепцій
розвиваючої та особистісно-орієнтованої
освіти. Компетентнісний підхід найбільш

точно відображає суть модернізаційних
процесів
у
сфері
освіти,
оскільки
характеризується
такими
вміннями,
здібностями,
особистісними
характеристиками, які повинні безпосередньо
використовуватись студентами.
Принципи організації НДРС – це
забезпечення органічної єдності наукового й
навчального процесів і на цій основі
підвищення якості підготовки фахівців,
посилення зв'язку науки з виробництвом,
прискорення науково-технічного прогресу.
НДРС – це комплекс заходів
навчального, наукового, управлінського й
організаційно-методичного
характеру,
спрямований на підвищення рівня підготовки
фахівців на основі прищеплення студентам
навичок наукових досліджень стосовно
обраної спеціальності (напряму підготовки).
Організація ІДРС передбачає об'єднання
частин в ціле на основі задуму, мети і
відповідно до певних правил і процедур.
Науково-дослідна робота студентів
організовується і проводиться як в
навчальний, так і в позанавчальний час.
НДРС включає в себе такі форми:
навчально-дослідну
роботу,
проведену в навчальний час (далі – ІДРС),
тобто вбудовану в навчальний процес;
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- науково-дослідну роботу студентів,
організаційно-масові заходи, що стимулюють
розвиток
НДРС
(виконувані
у
позанавчальний час і ті, що доповнюють
навчальний процес).
Викладачі
циклової
комісії
терапевтичних
дисциплін
активно
включились до підготовки студентів по
виконанню
НДРС.
З
часу
початку
впровадження НДРС у навчальний процес
студентами випускних курсів відділень
«Лікувальна справа», «Акушерська справа»,
«Сестринська справа» було розроблено 78
науково-дослідних робіт на актуальні теми.
Викладачі Степанчук В. В., Козакевич О. А.,
Павлова Т. М., Крапівіна А. А., Сіхневич
В. А., Вовк В. Т., Ліщук І. І., Титарчук Л. П.
скеровують роботу студентів, допомагають у
виборі матеріалів, їх систематизації та
оформленні.
Теми робіт охоплюють питання
клінічної медицини, актуальні в Україні та в
Житомирський
області
зокрема
(«Адаптованість серцево-судинної
та
дихальної систем у студентів Житомирського
медичного інституту», «Роль сімейної
медичної сестри в профілактиці цукрового

діабету», «Фактори ризику гіпертонічної
хвороби серед студентів Житомирського
медичного
інституту»,
«Захворюваність
населення
Житомирської
області
на
позагоспітальну пневмонію») .
Результати НДРС презентуються на
щорічній студентський науковій конференції
«Актуальні питання клінічної медицини».
Висновки
і
перспективи
подальшого дослідження. Проаналізувавши
особливості організації науково-дослідної
роботи студентів базі комісії терапевтичних
дисциплін
Житомирського
медичного
інституту можна зробити висновок, що
організація НДРС у професійному навчанні
представляє
собою
процес
інтеграції
освітнього процесу і наукових досліджень.
Організація науково-дослідницької роботи
студентів у професійному навчанні має
велике значення для розвитку творчої і
пізнавальної здатності студента, передбачає
вирішення основних завдань професійної
підготовки
фахівців:
поглиблення
і
систематизацію
теоретичних
знань,
формування дослідницьких умінь, розвиток
умінь
самостійної
науково-практичної
діяльності.
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ НА БАЗІ
КОМІСІЇ ТЕРАПЕВТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН КВНЗ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ
ІНСТИТУТ» ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Козакевич О.А.
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради
Резюме. Організація науково-дослідної роботи студентів у професійному навчанні має
важливе значення для розвитку творчих та пізнавальних здібностей студента, забезпечує
вирішення основних завдань професійної підготовки фахівців: поглиблення та систематизація
теоретичних знань, формування дослідницьких навичок, розвиток навичок самостійної наукової
та практичної діяльності.
Ключові слова: науково-дослідна робота, компетентісний підхід, медична реформа.
ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
НА БАЗЕ КОМИССИИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН КВУЗ «ЖИТОМИРСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ» ЖИТОМИРСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
Козакевич Е.А.
КВУЗ «Житомирський медицинский институт» Житомирського областного совета
Резюме.
Организация
научно-исследовательской
работы
студентов
по
профессиональной подготовке имеет важное значение для развития творческих и
познавательных способностей студента, предусматривает решение основных задач
профессиональной подготовки специалистов: углубление и систематизация теоретических
знаний, формирование исследовательских умений, развитие навыков самостоятельной научной
и практической деятельности.
Ключевые слова: научно-исследовательская работа, компетентностной подход,
медицинская реформа.
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УДК 614.253:617
ЕТИКО-ДЕОНТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СПІЛКУВАННЯ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ З
ПАЦІЄНТАМИ ХІРУРГІЧНОГО ПРОФІЛЮ
Кучерук В. А.
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради
DEONTOLOGICAL FEATURES OF MEDICAL NURSE COMMUNICATION WITH
SURGICAL PATIENTS
Kucheruk V.A.
MHEI «Zhytomyr Medical Institute» Zhytomyr Regional Council
Abstract. The article deals with the current issues of ethical and deontological character in the
work of a surgical nurse: the features of communication with patients of surgical profile, moral
problems of relationships between a nurse and a patient. It has been established that 80% of patients
with surgical pathology undergo surgical intervention. In this regard, there are specific ethical
problems concerning the decision on the need for surgery, possible complications, the prognosis of
postoperative consequences, the patient's natural fear of surgery, the worries of his relatives. In this
regard, the recommendations for improving the relationship between a nurse and a surgical patient, as
well as the effectiveness of the communication of a nurse in preoperative period is important. It is
noted that the communication of a nurse with adherence to ethical and deontological principles only
facilitates the preparation of patients for surgical intervention, creating an appropriate psychological
mood, and targets surgical patients with rapid recovery.
Key words: patients of surgical profile, features of communication, a nurse.
Актуальність дослідження. Однією з
найважливіших ланок лікувального процесу є
допомога хворому, що надається медичним
персоналом, в першу чергу, медичною
сестрою, яка найтісніше контактує з ним
відповідно до своїх обов'язків. Порушення
етико-деонтологічних
принципів
у
спілкуванні медичної сестри з хворим може
викликати у нього ятрогенію, що в
подальшому негативно відобразиться на
здоров`ї пацієнта хірургічного профілю.
Хворі, що мають хірургічну патологію,
потребують більшої уваги, підтримки,
розуміння їх фізичного стану з боку медичної
сестри і загалом медичних працівників, адже
хірургічна патологія може супроводжуватись
тривалою
реабілітацією,
а
часом
інвалідизацією хворого [2]. Тому в роботі з
такими пацієнтами медичним сестрам
необхідно
знайти
правильний
підхід,
створити максимально сприятливі умови для
ефективного лікування, в тому числі значну
роль як позитивну, так і негативну, відіграє і
сказане слово, манера поведінки, жести,
42

міміка, настрій медичної сестри у перебігу
його захворювання та лікуванні [5].
Мета дослідження: на підставі
теоретичного аналізу наукової літератури та
власного
досвіду
визначити
етикодеонтологічні особливості в спілкуванні
медичної сестри з пацієнтами хірургічного
профілю.
Матеріали
та
методи.
Для
досягнення мети використано методи
системного аналізу, логічного узагальнення
та бібліосемантичний метод.
Результати дослідження. Сьогодні
професія медичної сестри є особливо
актуальною.
Проте,
окрім
надання
кваліфікованої медичної допомоги, важливим
аспектом в діяльності медичної сестри є
взаємовідносини з пацієнтом. Насамперед
професійна діяльність медичної сестри має
базуватися на морально-етичних нормах,
моральних
принципах,
які
описують
взаємини між працівником медичної сфери та
пацієнтами. Цей морально-етичний комплекс
має назву «Деонтологія». Деонтологія
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вивчає питання стосунків у медичному
колективі, взаємини медичного працівника та
пацієнта, а також умови покращення цих
комунікацій, а медична етика визначає
проблеми, що пов’язані з особистими
якостями медичного працівника, його
моральними цінностями [1].
Кожна людина, що звертається до
закладу охорони здоров’я, бажає не лише
отримати своєчасну медичну допомогу,
кваліфіковану консультацію компетентного
фахівця, але і певну психологічну підтримку,
яку зазвичай хворий шукає в медичної
сестри. Саме вони найбільше часу проводять
з пацієнтами і саме від них дуже часто
залежить процес одужання [2]. Адже
медсестра, хоч самостійно не призначає
лікування пацієнту, проте на відміну від
лікаря, перебуває поруч із ним набагато
більше часу. Вона помічає зміни в його стані,
вміє
заспокоїти
та
змотивувати
до
продовжувження лікування. Тому дуже часто
процес одужання пацієнта залежить від саме
від роботи медичної сестри.
Коли
пацієнт
з
хірургічною
патологією потрапляє в лікарню, його
найвищою цінністю за таких умов стає
життя,
його
здоров’я,
самопочуття,
психологічна
стабільність,
моральноетичний комфорт.
Деякі фахівці з організації роботи
медичних сестер вважають, що в структурі
загального робочого часу медичної сестри
стаціонарної служби задоволення потреб
пацієнта, здійснення догляду та виконання
лікарських призначень повинні становити
20%, а основний час (80%) необхідно
приділяти
налагодженню
психологічного клімату, основою якого є
належне спілкування з хворими [10].
Чималої уваги потребує проблема
спілкування медичних сестер з пацієнтами
хірургічного профілю, адже ця група
пацієнтів зазвичай проходить оперативне
лікування, і якщо в операційній провідна
роль
відводиться
лікарям-хірургам
і
анестезіологам, то в передопераційний і
особливо в післяопераційний період багато
що залежить від уважного і чуйного
ставлення до хворого медичних сестер та
молодшого медичного персоналу. Багато

хірургів
абсолютно
справедливо
стверджують, що операція – початок
хірургічного лікування, а результат його
визначає
хороше
виходжування,
тобто відповідний догляд
в
післяопераційному періоді [9].
У більшості пацієнтів хірургічного
стаціонару перед здійсненням оперативного
втручання виникає певний страх операції,
побоювання щодо проведення наркозу, страх
«заснути навіки», втратити свідомість,
видати свої секрети, а в подальшому і страх
післяопераційного
болю,
страждань,
наслідків
оперативного
втручання.
Виникнення ряду цих складних проблем
зумовлене дезінформацією пацієнта.
Про побоювання хворого можна
дізнатися з його слів, бесід з сусідами по
палаті. Про це можна побічно судити за
різними вегетативним ознаками: пітливості,
прискореному серцебиття, пронос, часте
сечовипускання, безсонність і ін. Страх
хворого нерідко посилюється під впливом
«інформації», яку охоче надають хворі, що
перенесли
операцію
і,
як
правило,
перебільшують все, що сталося з ними. У
такому випадку доцільно провести бесіду з
хворими, які перенесли операцію, про
несприятливі дії їхніх розповідей на
новоприбулих хворих, що готуються до
оперативного лікування [7]. При підготовці
до операції дуже важливо встановити
належний контакт з хворим, у ході бесіди
дізнатися про характер його страхів і
побоювань у зв'язку з майбутньою
операцією, заспокоїти, постаратися змінити
ставлення до майбутнього етапу лікування.
Для запобігання страхів наслідків
операції медична сестра повинна спробувати
викликати довіру пацієнта до оперуючого
лікаря та інших членів операційної бригади,
розповівши про великий досвід та успіхи в
проведенні операцій [5, 2].
Складні питання виникають при
спілкуванні з хворими, оперованими з
приводу злоякісного новоутворення. Вони
стурбовані своєю подальшою долею, задають
питання, чи є у них злоякісна пухлина, чи не
було метастазів і т.д. У бесіді з ними
потрібно бути дуже обережними. Слід
пояснити таким хворим, що операція
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пройшла успішно і їм надалі нічого не
загрожує. Ця група пацієнтів потребує
проведення психотерапевтичних бесід.
Інша група осіб, що перенесли
операцію з видалення окремих органів
(резекція шлунка, видалення молочної
залози, ампутація кінцівок та ін.), мають
реальні
труднощі
соціального
та
психологічного
характеру.
Хворі
з
психопатичною структурою особистості свій
фізичний дефект розглядають як «руйнацію
подальшого життя», у них розвивається
депресія з суїцидальними думками і
тенденціями. Такі хворі повинні постійно
спостерігатися медичним персоналом [1].
За
таких
ситуацій
головною
деонтологічною вимогою медичної сестри є
усунення всіх страхів, переживань шляхом
проведення
психологічної
підготовки
пацієнта до оперативного втручання, слід
розповісти про покази до проведення
операції, підібрати слова таким чином, щоб
пацієнт від спілкування з медичною сестрою
отримав полегшення від відповідей на свої
запитання, переконався в правильності дій
медичного персоналу та мав мотивацію лише
на видужання. Проте, медичним сестрам слід
пам’ятати, що про суть і об'єм майбутньої
операції пацієнту може розповідати тільки
лікар, а спроби медичних сестер надавати
власні роз'яснення (не завжди кваліфіковані)
щодо
майбутньої
операції,
спроби
залякування
пацієнта
можливими
ускладненнями можуть принести тільки
шкоду [8].
Деонтологічно грамотно повинна
ставитись медична сестра до пацієнта і під
час догляду за ним після операції. Окрім
чіткого виконання лікарських призначень,
медсестра повинна душевно та щиро
ставитись
до
пацієнта,
намагатись
максимально
безболісно
виконувати
необхідні маніпуляції. Свій професійний
обов'язок потрібно виконувати з любов'ю до
людини, слова медичної сестри повинні бути
теплими, а руки – легкими. Медична сестра
повинна уособлювати для пацієнта близьку
людину: душевну, щиру та турботливу. Добрі
поради, відвернення уваги пацієнта від
труднощів післяопераційного періоду, його
віра в одужання – корисні помічники в
44

складному
процесі
післяопераційної
реабілітації пацієнта. Певну роль тут можуть
відіграти хворі, які одужують [7].
Ще одним психологічним моментом є
підтримання надії на успіх лікування.
Емоційне обнадіювання має поєднуватись з
поясненням хворому основних типів перебігу
захворювання. Це застереже хворого від
розчарувань у лікуванні при можливому
погіршенні його стану. Пацієнт знатиме, що
деяке
загострення
захворювання
закономірне, передбачене лікарем і що воно
не стане на перешкоді сприятливого перебігу
хвороби.
Для того, щоб створити умови для
дотримання правил деонтології, побудови
найсприятливіших взаємин з хворими,
медичні сестри повинні чітко уявляти весь
комплекс переживань хворого, пов'язаних з
хворобою [3]. Звичайно, крім власне
переживань, тобто емоційних порушень, у
кожного хворого є також певні уявлення про
хворобу, різні думки, судження і висновки,
пов'язані з нею. Крім того, хворому
притаманні й такі психологічні процеси, як
боротьба мотивів, прийняття рішення,
прагнення до певної мети, тобто явища, що
відносяться до вольової сфери.
Сірійський лікар Абуль Фарадж,
звертаючись до хворого, говорив: «Нас троє –
ти, хвороба і я. Якщо ти будеш з хворобою,
вас буде двоє, і я залишусь один – ви мене
переможете. Якщо ти будеш зі мною, нас
буде двоє, хвороба буде одна – ми її
переможемо».
Завдання
медичного
персоналу полягає в тому, щоб створити у
хворого розумне ставлення до хвороби, яке
забезпечить
найкраще
дотримання
лікувального режиму і проведення лікування
в цілому.
Медичні сестри повинні постійно
підтримувати контакт з пацієнтом. Окрім
чіткого виконання лікарських призначень,
медсестра повинна душевно та щиро
ставитись
до
пацієнта,
намагатись
максимально
безболісно
виконувати
необхідні маніпуляції, свій професійний
обов'язок виконувати з любов'ю до людини,
слова медичної сестри повинні бути теплими,
а руки – легкими, тобто, медична сестра
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повинна уособлювати для пацієнта близьку
людину: душевну, щиру та турботливу [4; 6].
Висновок. Отже, робота медичної
сестри хірургічного профілю вимагає не
тільки твердих практичних навичок та
ретельного
виконання
лікарських
призначень, їй потрібне знання психології
хірургічного пацієнта на усіх етапах
лікування,
уміння
правильно

використовувати прийоми психотерапії та
чітко дотримуватись вимог деонтології.
Чуйність та людяність, впевненість і
уважність
у
виконанні
призначень,
відіграють значну роль в забезпеченні
неускладненого
протікання
післяопераційного періоду і одужанні
пацієнта.
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ЕТИКО-ДЕОНТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СПІЛКУВАННЯ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ З
ПАЦІЄНТАМИ ХІРУРГІЧНОГО ПРОФІЛЮ
Кучерук В. А.
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради
Резюме. У статті висвітлено актуальні питання етико-деонтологічного характеру в
роботі медичної сестри хірургічного профілю: особливості спілкування з пацієнтами
хірургічного профілю, моральні проблеми взаємовідносин медичної сестри та пацієнта.
Встановлено, що 80% пацієнтів із хірургічною патологією підлягають оперативному
втручанню. У зв’язку з цим виникають специфічні етичні проблеми щодо прийняття рішення
про необхідність операції, можливі ускладнення, прогноз післяопераційних наслідків, природний
страх хворого перед операцією, хвилювання рідних пацієнта. З огляду на це в статті визначені
рекомендації щодо покращення стосунків медичної сестри та хірургічного хворого, а також
ефективність спілкування медичної сестри в передопераційному періоді. Зазначено, що
спілкування медичної сестри із дотриманням етико-деонтологічних принципів лише сприяє
підготовці хворих до проведення оперативного втручання, створює відповідний психологічний
настрій, та націлює хірургічних хворих на швидке одужання.
Ключові слова: пацієнти хірургічного профілю, особливості спілкування, медична
сестра.
ЭТИКО-ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ
С ПАЦИЕНТАМИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Кучерук В. А.
КВУЗ «Житомирський медицинский институт» Житомирского областного совета
Резюме. В статье рассматриваются актуальные вопросы этико-деонтологического
характера в работе медицинской сестры хирургического профиля: особенности общения с
пациентами хирургического профиля, моральные проблемы взаимоотношений медицинской
сестры и пациента. Установлено, что 80% пациентов с хирургической патологией подлежат
оперативному вмешательству. В связи с этим возникают специфические этические проблемы
относительно принятия решения о необходимости операции, возможные осложнения, прогноз
послеоперационных последствий, естественный страх больного перед операцией, волнения
родных пациента. Исходя из этого определены рекомендации по улучшению отношений
медицинской сестры и хирургического больного, а также эффективность общения
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медицинской сестры в предоперационном периоде. Отмечено, что общение медицинской
сестры с соблюдением этико-деонтологических принципов только способствуют подготовке
больных к проведению оперативного вмешательства, создав соответствующий
психологический настрой, и нацеливает хирургических больных на быстрое выздоровление.
Ключевые слова: пациенты хирургического профиля, особенности общения,
медицинская сестра.
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ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ДО
ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Любецька В.Ю.
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради
FORMATION OF PREPAREDNESS FOR THE PEDAGOGICAL ACTIVITY
OF FUTURE MASTERS IN HIGHER MEDICAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Lubetska V. Y.
MHEI “Zhytomyr medical institute” Zhytomyr regional council
Abstract. This article reveals the problem of forming the competence of future masters of
pedagogical activity at a HMEI. The research determines content, features, essence, and structure of
readiness for professional pedagogical activity of the masters of a HMEI. The set of pedagogical
conditions that provide formation of the proper level of readiness of masters of medical direction for
pedagogical activity is determined: increase of motivation to professional activity and formation of
professional values orientations; the application of an interactive computer approach to the
organization of the training process for future teachers of a HMEI; development of creative potential
of masters of medical direction; increase of pedagogical competence of teachers of special medical
disciplines.
Key words: formation of readiness, competence, pedagogical activity of future masters, higher
medical educational institutions.
Актуальність. Безсумнівною є думка,
що суспільний політичний, соціальнокультурний та економічний розвиток країни
як самостійної незалежної держави змінює
роль фахівців з вищою освітою. Тому на
сучасному етапі особлива увага приділяється
педагогам,
які
працюють
у
вищих
навчальних закладах як висококваліфіковані
фахівці, які здійснюють процес підготовки
кадрів
для
різноманітних
галузей
суспільства.
Процес підготовки нових груп
фахівців, здатних позитивно впливати на
розвиток країни, потребує відповідних знань
світових стандартів. Зростання якості знань,
раціональне їх поєднання з відповідними
навичками, що застосовують на практиці,
зумовлюють відкриття нових спеціальностей,
сприяють
збереженню
національної
української культури, а відтак, створюються
умови
для
оновлення
професійнопедагогічної діяльності викладачів ЗВО.
Проблема формування готовності
майбутніх фахівців медичного профілю до
педагогічної діяльності є багатогранною,
48

через що її можна досліджувати з багатьох
сторін. Наприклад, загальні питання щодо
організації
педагогічної
діяльності
досліджували у своїх працях В.Симонов,
Г. Васянович, С.Сисоєва, В.Бондар та ін.
В. Ісаченко, С. Демченко, О. Коваленко у
своїх наукових дослідженнях аналізували
специфіку викладання у ВНЗ, а також
обґрунтували професійну та педагогічну
компетентність викладачів. Значний внесок у
дослідження професійної та компетентності,
а загалом і педагогічної діяльності належить
Ю. Фокіну.
Проблема підготовки до викладацької
роботи, підвищення її якості, вирішення
відповідних
завдань
для
досягнення
необхідного рівня, виявлення умов, які
впливають та відповідно забезпечують
результативність
процесу
формування
певного виду готовності, залишаються
недостатньо
дослідженими.
Досить
важливим є той факт, що
більшість
викладачів медичних закладів не мають
педагогічної освіти, оскільки вони є
фахівцями предметних галузей.
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Крім цього посилює актуальність теми
і той факт, що не маючи відповідних
педагогічних знань та вмінь втілювати в
життя роботу викладання у ВНЗ досить
проблематично. Як наслідок виникає потреба
у спеціальній як психологічній, так і
педагогічній
підготовці
майбутніх
спеціалістів медичного напряму.
Метою дослідження є теоретичне
обґрунтування й експериментальна перевірка
педагогічних умов і моделі формування
готовності магістрів
до педагогічної
діяльності
за
напрямом
підготовки
“Сестринська справа”.
Матеріали та методи: застосовано
методи теоретичного та емпіричного аналізу,
а
саме:
педагогічне
спостереження,
анкетування та опитування.
Результати дослідження. Проблема
якісної підготовки, її завдання та відповідні
шляхи вирішення для досягнення належного
рівня у майбутніх магістрів-випускників
медичних навчальних закладів (ВМНЗ) до
педагогічної діяльності, виявлення умов, що
забезпечують
ефективність
формування
готовності до педагогічної діяльності,
залишаються недостатньо дослідженими.
Важливість
готовності
магістрів
до
викладання полягає в тому, що майбутній
викладач зобов’язаний чітко та ясно
визначити мету та завдання, необхідні для
стимулювання активності щодо готовності
до викладання випусників, забезпечуючи при
цьому позитивний поштовх в їхньому
індивідуальному
та
професійному
розвиткові. У ст.55 Закону України «Про
вищу освіту» чітко сформульована вимога
про те, що викладач повинен мати ступінь
магістра, тобто спеціальну педагогічну
підготовку [1].
Педагогічна майстерність є важливою
складовою професійної діяльності викладача.
За визначенням І.А. Зязюна, педагогічна
майстерність – це вияв високого рівня
педагогічної діяльності, поєднання наукових
знань, вмінь і навичок педагогічної
майстерності
і
особистісних
якостей
викладача, який гарантує високий рівень
самоорганізації
професійної
роботи.
Компонентами
структури
педагогічної
майстерності, на думку зазначеного вченого-

педагога, є гуманістична спрямованість,
професійні знання за фахом, педагогічні
здібності та педагогічна техніка [2].
На основі дослідження практичних
аспектів формування готовності магістрів
ВМНЗ було запропоновано ввести у
навчально-виховний процес вищої медичної
школи відповідні педагогічні умови. Під
педагогічними
умовами
розуміємо
взаємопов’язану
сукупність
внутрішніх
параметрів та зовнішніх характеристик
функціонування, що забезпечує високу
результативність навчального процесу і
відповідає
психолого-педагогічним
критеріям
оптимальності
[3].
Під
педагогічними умовами слід розуміти певні
обставини, які сприяють підвищенню або
затриманню розвитку виховного процесу,
вони наявні в навчальному закладі для
здійснення
результативної
навчальновиховної діяльності. На думку О. Бражнич,
педагогічні умови є сукупністю об’єктивних
можливостей змісту, методів, організаційних
форм і матеріальних можливостей здійснення
педагогічного процесу, що забезпечує
успішне досягнення поставленої мети [4].
Виокремлено
такі
педагогічні
умови:
підвищення мотивації до професійної
діяльності й формування професійних
ціннісних орієнтацій; розвиток творчого
потенціалу
магістрів
медичного
спрямування;
підвищення
педагогічної
компетентності
викладачів
спеціальних
медичних дисциплін [5].
Для встановлення реального рівня
готовності студентів вищих медичних
навчальних
закладів
було
проведено
комплексний
експеримент
у
вигляді
опитування, анкетування і комплексного
тестування, за яким було визначено, що
бакалаври і спеціалісти не перебували на
рефлексивно-творчому рівні готовності до
педагогічної діяльності. Це пояснюється тим,
що навчальні плани цих груп респондентів не
передбачали
опанування
дисциплін
психолого-педагогічного циклу. Творчий
рівень
готовності
характеризується
формуванням у студентів усіх компонентів
(комунікативно-інформаційного,
мотиваційного, креативного тощо). Ці
компоненти, на думку Р. Санжаєвої, є
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умовою саморозвитку і самореалізації
особистості [6].
Реальний рівень готовності засвідчили
57,8 % (78 осіб). Крім цього, за результатами
опитування науково-педагогічного складу
кафедр
дисциплін
сестринського
спрямування 86,67% респондентів вважають,
що рівень готовності їх до викладацької
діяльності є недостатнім.
Висновки. На сучасному етапі
реформування вищої освіти виникає потреба

у підвищенні рівня підготовки магістріввипусників
до викладання у ВНЗ, що
зумовило вибір теми статті. Готовність до
викладацької роботи – це складний процес,
який передбачає зв'язок певної професії з
важливими рисами особистості. Головна
ознака готовності полягає у внутрішньому
прагненні
студентів-медиків
до
саморозвитку,
самовдосконалення,
самореалізації своїх дій щодо процесу
викладання у ВМНЗ.
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ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ДО
ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Любецька В.Ю.
КВНЗ "Житомирський медичний інститут" Житомирської обласної ради
Резюме. У статті проаналізовано відповідні педагогічні умови підвищення
компетентності майбутніх магістрів-викладачів до викладання у ВМНЗ, встановлено рівні
підготовки студентів медичних інститутів до педагогічної діяльності, висвітлено проведення
експерименту, обробка, аналіз та інтерпретація отриманих результатів.
Основною метою статті була теоретична та емпірична перевірка педагогічних умов, а
також експериментальна перевірка формування готовності магістрів до педагогічної
діяльності за напрямом підготовки «Сестринська справа».
Ключові слова: формування готовності, компетентність, педагогічна діяльність
майбутніх магістрів, вищі медичні навчальні заклади.
ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ МАГИСТРОВ К
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВЫСШИХ МЕДИЦИНСКИХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЯХ
Любецская В.Ю.
КВУЗ "Житомирский медицинский институт" Житомирского областного совета
Резюме. В данной статье проанализированы соответствующие педагогические условия
повышения компетентности будущих магистров- преподавателей к преподаванию в ВМУЗ,
установлено уровни подготовки студентов медицинских институтов к педагогической
деятельности, проведено эксперимент, раскрыты обработка, анализ и интерпретация
полученных результатов.
Основной целью статьи была теоретическая и эмпирическая проверка педагогических
условий, а также экспериментальная проверка формирования готовности магистров к
педагогической деятельности по направлению подготовки «Сестринское дело».
Ключевые слова: формирование готовности, компетентность, педагогическая
деятельность будущих магистров, высшие медицинские учебные заведения.
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УДК: 61 : 378.016-044.247
МІЖПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ – ОСНОВА ПІДГОТОВКИ СУЧАСНИХ
МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ
Поташова І. М., Існюк Т. В.
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради
INTERDISCIPLINARY INTEGRATION AS THE BASIS OF MODERN MEDICAL
SPECIALISTS TRAINING
Potashova I. M, Isniuk T. V.
MHEI «Zhytomyr Medical Institute» Zhytomyr Regional Council
Abstract. Considering integrative approaches, most important are the principles that are
specific to: object and discipline integration of chemical, biological and medical knowledge, skills,
norms, values that form the foundation of substantive and procedural aspects of the training of nurses.
Object is to analyze the possibilities of interdisciplinary integration as the basis for the training
of nurses.
To achieve the goal, methods of system analysis and logical generalization are used.
Results. When preparing a healthcare worker, it is necessary to give preference to those
pedagogical technologies that develop intellectual abilities, initiative, confidence, ability to adapt to
changes. A modern specialist must not only be able to adapt to changes in a particular situation, but
also quickly and decisively develop problem-solving tasks, be adapted to rapidly changing modern
conditions. Interdisciplinary connections can be established with the purpose of better understanding
of educational material, systematization and generalization of knowledge, formation of students'
abilities to apply knowledge gained through the discipline while studying others, expanding the
formation of ideological views, developing interest in the chosen profession. Formation of the basics of
professional skills in future trained nurses occurs in studying many subjects, and therefore, an
important role in their preparation belongs to interdisciplinary integration. To improve the quality of
education and optimize educational process through the implementation of content and activity
integration of academic disciplines, the following tasks need to be addressed:
1) agreement with teachers of different disciplines of possible topics or issues for their joint study;
2) determining a list of interdisciplinary links;
3) making changes in thematic and phased planning;
4) studying the interests of students to a subject, increasing their activity in cognitive activities;
5) improvement of pedagogical experience with modern technologies, methods, forms, and methods of
organization of students’ cognitive activity in classes.
Conclusion. Interdisciplinary relations are the basis for the integration of chemistry with other
subjects: physics, biology, physiology, therapy, pharmacology, etc. System interdisciplinary teaching
method allows teachers to prepare a medical worker with a qualitatively new level of thinking to assess
the state of a patient's body by integrating the data results: anatomical, physiological, biochemical,
and clinical.
Key words: interdisciplinary connections, interdisciplinary integration, integration
technologies.
Актуальність
проблеми.
З
урахуванням
інтегративних
підходів
найбільш значимими
є принципи, яким
притаманна специфіка: міжпредметної та
міждисциплінарної
інтеграції
хімічних,
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біологічних та
медичних знань, умінь,
навичок, норм, цінностей, що становлять
фундамент змістовного й процесуального
аспектів підготовки медичних сестер [1, 2].
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Фундаменталізація та методологізація
хімічної освіти орієнтують на активне
використання
поліфункціональності
фундаментальних знань і на різнобічну й
різнорівневу діяльність студентів; реалізації
особистісної орієнтації в освітньому процесі,
що припускає використання особистісноорієнтованого й ціннісно-мотиваційного
підходів до розвитку особистості майбутніх
медиків, що сприяють формуванню в них
загальнолюдських цінностей, у тому числі
цінностей особистісної значимості хімікомедичної освіти, що припускають створення
відповідного освітнього середовища й умов
для
міжособистісного
спілкування
й
самореалізації особистості як викладача, так і
студента. Власне, у глибокій інтеграції хімії
та спеціальних дисциплін є один зі стрижнів
професійної спрямованості її навчання в
медичному навчальному закладі [3, 4].
Мета роботи – проаналізувати
можливості міжпредметної інтеграції як
основи підготовки медичних сестер.
Для досягнення мети використано
методи системного аналізу та логічного
узагальнення.
Результати та їх обговорення.
Міжпредметні зв’язки включають студентів в
оперування пізнавальними методами, що
мають
загальнонауковий
характер:
абстрагування, моделювання, узагальнення,
аналогія, синтез. Використання інтеграційних
тем і міжпредметних зв’язків відображається
в тематичному плануванні і вбудовується в
проект заняття. Навчаючись, студент засвоює
не монопредметні знання, а у його свідомості
формується система знань, умінь, навичок із
різних навчальних дисциплін. У процесі
взаємозв’язаного
навчання
відбувається
виховання,
розвиток
і
формування
особистості. Як зазначають дослідники,
найбільші труднощі в організації навчальної
діяльності з використанням міжпредметних
зв’язків, це: 1) недостатність методичних
рекомендацій у цій галузі; 2) брак
координації
діяльності
викладачів
та
необізнаність у змісті програм із суміжних
предметів, недостатність знань та умінь; 3)
відсутність досвіду в реалізації зв’язків між
предметами.

Поряд
з
тим
реалізація
міждисциплінарної інтеграції передбачає:
побудову взаємозв’язків між навчальними
предметами;
узгодження
системи
використання на знань, умінь і навичок,
набутих студентами на заняттях із суміжних
дисциплін; специфічні прийоми здійснення
міжпредметних зв’язків на заняттях.
Проблема міжпредметних зв’язків
навчальних
дисциплін
є
однією
із
найважливіших педагогічних технологій, що
зумовлено насамперед сучасними процесами
інтеграції та диференціації наукових і
технічних галузей діяльності людини й
виникнення загальнонаукових теорій (теорій
систем, теорій інформації, кібернетики
тощо), які внесли нові ідеї в дослідження
складних системних об’єктів природи і
науки.
Актуальність
інтеграційних
технологій в сучасних умовах посилюється,
вони є найважливішим фактором оптимізації
процесу
навчання,
підвищення
його
результативності,
зменшення
перевантаження викладачів і студентів. Це
обумовлено сучасним рівнем науки, на якому
яскраво виражена інтеграція суспільних,
природничих і технічних знань [1].
Міжпредметна інтеграція передбачає
комплексне використання знань і умінь,
отриманих
з
різних
предметів,
що
реалізується через чітке розмежування і
пояснення понять, близьких за формою або
змістом; навчання способам оперування
поняттями,
отриманими
в
результаті
вивчення одних предметів, при оволодінні
матеріалом із інших предметів; концентрація
вивчення окремих питань, які передбачені
програмами різних предметів, в одному
предметі; дублювання вивчення одних і тих
же питань в різних предметах із різних
позицій і точок зору в залежності від
значення даного питання в системі предмета;
регламентування глибини розкриття явищ,
понять, законів, що входять у навчальний
матеріал різних предметів.
Міжпредметна
інтеграція
сприяє
розвитку вмінь самостійно здобувати знання,
які формуються під час застосування таких
методів, як складання плану (подумки,
письмово) майбутньої дії (інтелектуальної чи
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практичної); ухвалення рішення тільки після
аналізу умов, даних і основної задачі
майбутньої дії; уявне складання алгоритму
рішення задач перед їх математичним,
графічним чи технологічним рішенням;
доказовість відповідей на питання; навчання
раціональним способам порівнювати явища,
знаходити спільність і відмінність, робити
висновки й узагальнення (таблиці для
порівняння, графіки для дослідження
залежностей, схеми для з’ясування принципу
дії і т.д.). Звичайно такій роботі сприятиме
узгодження методів і методичних прийомів
навчальної роботи з різних предметів,
координація методичних прийомів вивчення
однотипних елементів навчального матеріалу
в різних предметах, єдиний підхід до
методики формування умінь і навичок.
Відповідно до нового Державного
стандарту базової і повної середньої освіти,
хімія як навчальна дисципліна сприяє
формуванню в студентів уявлення про
природу, створює цілісну картину розуміння
взаємозв’язку «будова – властивості –
застосування», забезпечує міжпредметні
зв’язки
з
клінічними
дисциплінами,
спрямовані
на
формування
фахової
компетентності та має вагомий вплив на
формування у студентів ціннісного ставлення
до науки і до людини.
Таким
чином,
використання
міжпредметних зв’язків на заняттях дозволяє:
підвищити мотивацію студентів до вивчення
предмету;
краще
засвоїти
матеріал,
підвищити якість знань; активізувати
пізнавальну діяльність студентів на заняттях;
полегшити розуміння студентами явищ і
процесів, що вивчаються; аналізувати,
зіставляти факти з різних областей знань;
здійснювати цілісне наукове сприйняття
навколишнього
світу;
реалізувати
професіонально-освітні можливості кожного
студента.
При
підготовці
медичного
працівника необхідно надавати перевагу тим
педагогічним технологіям, які розвивають
інтелектуальні
здібності,
ініціативність,
впевненість, здатність пристосовуватись до
змін. Сучасний фахівець повинен не тільки
уміти пристосуватись до змін у конкретній
ситуації, але й швидко і рішуче розвивати
54

проблемні
завдання, адаптуватись
до
швидкозмінних
сучасних
умов.
Міждисциплінарні
зв’язки
можуть
встановлюватись
з
метою
глибшого
розуміння
навчального
матеріалу,
систематизації та узагальнення знань,
формування в студентів умінь застосовувати
знання отримані завдяки даній дисципліні під
час вивчення інших, розширення формування
світоглядних поглядів, розвитку інтересу до
обраної
професії.
Формування
основ
професійної майстерності у майбутніх
медичних сестер відбувається при вивченні
багатьох предметів, а тому важлива роль в їх
підготовці належить міжпредметним зв’язкам
і міжпредметній інтеграції.
Формування
професійної
майстерності
в
майбутніх
медичних
спеціалістів відбувається при вивченні
багатьох предметів, а тому важлива роль в їх
підготовці належить міжпредметним зв’язкам
і міжпредметній інтеграції.
У
Житомирському
медичному
інституті організація навчального процесу
базується на системному засвоєнні й
формуванні професійних знань майбутнього
медичного спеціаліста. В основі системності
навчання лежать інтегративні процеси та
міжпредметні зв’язки, які наскрізь проходять
через тематику загальномедичних дисциплін
(медична хімія, медична фізика, біологія,
гігієна, анатомія, фізіологія, фармакологія) та
клінічних дисциплін (сестринський процес,
терапія, хірургія, педіатрія, акушерство,
інфекційні хвороби тощо).
На засіданнях кафедр та циклових
комісій між викладачами різних дисциплін
узгоджуються теми, питання, ситуації для їх
сумісного вивчення; далі визначається
перелік міжпредметних зв’язків навчальних
дисциплін, при необхідності вносяться зміни
в тематичне
і погодинне планування.
Широко вивчається інтерес студентів до
нових проблем з медичної хімії та медицини,
здійснюється моніторинг рівня активності
студентів в пізнавальній діяльності з окремих
тем. Це мотивує викладача до оновлення,
поповнення та розширення педагогічного
досвіду різними технологіями, методиками,
формами організації пізнавальної діяльності
на заняттях.
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Досвід показує, що коли процес
навчання
побудований
правильно,
цілеспрямована робота студентів приносить
запланований і очікуваний результат; якщо
знання перетворюються в значиму систему,
то в студента з’являється стійкий інтерес до
того, що він робить, що стимулює до
самостійної навчальної діяльності.
Особливе місце в освітній діяльності
викладачів
хімії
займає
робота
з
обдарованою та талановитою молоддю.
Викладачі хімії широко сприяють участі
студентів у науково-дослідній роботі,
науково-практичних конференція, семінарах,
в організації студентського наукового
товариства на основі гуртків.
Студентське
наукове
товариство
хіміків Житомирського медичного інституту
організувало і провело регіональні, обласні
студентські науково-практичні конференції
серед
вищих
начальних
закладів
Житомирської області на такі теми:
регіональна наукова-практична конференція
«Біохімічне значення та вплив гігієнічних
факторів середовища на організм людини»
(керівники Поташова І. М., Пірожкова І. О.),
міждисциплінарна конференція «Врахування
факторів ризику в профілактиці інфаркту
міокарда»
(керівники
Поташова І. М.,
Козакевич О. М.);
обласна
міжвузівська
науково-практична конференція «Біологічна
роль поверхневих та абсорбційних явищ,
застосування
в
медицині
(керівники
Поташова І. М.,
Існюк Т. В.);
тематична
конференція «Здоровий спосіб життя - це
модно»
(керівник
Поташова І. М.);
регіональна конференція «Ліки навколо нас»
(керівники Чеботар І. Ю., Існюк Т. В.).
Інформаційні вміння є основою для
успішного засвоєння всіх навчальних
предметів, вони дають можливість людині
вільно орієнтуватись у потоці інформації.
Сьогодні важливо не стільки примусити
студента завчити певний обсяг інформації,
скільки навчити його самостійно набувати
нові
знання,
використовувати
всю
різноманітність інформаційних ресурсів,
зокрема друковане слово, аудіо- та
відеоматеріали, електронні мережі. Тому при
розробці і організації навчального процесу

викладачі
намагаються
дотримуватись
принципів:
- свобода вибору: надати студенту
право
вибору
з
усвідомленою
відповідальністю за свій вибір;
- відвертість: не тільки давати знання
– але ще показувати їх межі, ставити перед
студентами проблеми, вирішення яких
лежить за межами курсу, що вивчається;
- діяльність: застосування знань в
практичній діяльності. «Напханий знаннями,
але не вміючи їх використовувати, студент
нагадує фаршировану рибу, яка не може
плавати», – говорив академік А.Л. Мінц;
- зворотний зв’язок:
забезпечити
моніторинг процесу навчання ;
ідеальність:
максимально
використовувати
можливості,
знання,
інтереси студентів.
Студентське наукове товариство та
керівники гуртків постійно інформують про
наукову-дослідницьку роботу студентів,
проводять конкурси студентських наукових
робіт та рефератів, організовують виставки і
презентації наукових праць студентів,
сприяють
широкому
впровадженню
результатів студентських робіт у практику,
публікації статей, доповідей у наукових
збірниках. Наприклад, при вивченні теми
«Поверхневі
явища»
студентка
розробила
проблему
Григорович В. П.
«Моделювання адсорбційних процесів».
Студентка Лавренчук Є. М., вивчаючи тему
«Біологічна роль поверхневих явищ», довела
зв'язок цієї теми з морфологією, фізіологією
та
структурою
біологічних
мембран.
Студентка Пархомчук В. О. обґрунтувала
актуальність знань фізико-хімічної основи
адсорбційної терапії. Доповідь студента
Климчука П. О. «Адсорбція у вирішенні
екологічних проблем» викликала інтерес всіх
присутніх і довела, що адсорбція відіграє
важливу роль в обміні речовин екосистем,
особливо між біотичним середовищем та
організмами. Дуже цікаве і пізнавальне
дослідження провела Шилюк І. О. про
особливості застосування хроматографії в
фармацевтичному аналізі та в медицині.
Студентка
Бурлакова С. В.
провела
дослідження «Історія відкриття штучної
нирки та статистику
використання
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гемодіалізу в світі, студент Головня Н. О.
доповів
про
актуальність
гемодіалізу
Житомирської області. Студентка Ліщук Л. І.
проінформувала про колоїди як лікарські
засоби та використання ліпосом у медицині.
Викладачам
і
студентам
було
особливо цікаво спілкування між собою,
тому що навчання – це спілкування, в процесі
якого відбувається пізнання, засвоєння
досвіду, відтворення, опанування діяльності,
що лежить в основі формування особистості.
Висновки.
Отже, використання
міжпредметних зв’язків на заняттях дозволяє:
підвищити мотивацію студентів до вивчення

предмету;
краще
засвоїти
матеріал,
підвищити якість знань; активізувати
пізнавальну діяльність студентів на заняттях;
полегшити розуміння явищ і процесів, що
вивчаються; аналізувати, зіставляти факти з
різних областей знань; здійснювати цілісне
наукове сприйняття навколишнього світу;
реалізувати
професіонально-освітні
можливості кожного студента.
Інтегроване навчання та міжпредметні
зв’язки являються найважливішим фактором
якісного навчання, є необхідною умовою
формування професійної компетентності
майбутніх медичних спеціалістів.
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МІЖПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ – ОСНОВА ПІДГОТОВКИ СУЧАСНИХ
МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ
Поташова І. М., Існюк Т. В.
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради
Резюме. З урахуванням інтегративних підходів найбільш значимими є принципи, яким
притаманна специфіка: міжпредметна та міждисциплінарна інтеграції хімічних, біологічних
та медичних знань, умінь, навичок, норм, цінностей, що становлять фундамент змістовного й
процесуального аспектів підготовки медичних сестер.
Мета: проаналізувати можливості міжпредметної інтеграції як основи підготовки
медичних сестер.
Для досягнення мети використано методи системного аналізу та логічного
узагальнення.
Результати. При підготовці медичного працівника необхідно надавати перевагу тим
педагогічним технологіям, які розвивають інтелектуальні здібності, ініціативність,
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впевненість, здатність пристосовуватись до змін. Сучасний фахівець повинен не тільки вміти
пристосуватись до змін у конкретній ситуації, але й швидко і рішуче розв’язувати проблемні
завдання, адаптуватись до швидкозмінних сучасних умов. Міждисциплінарні зв’язки можуть
встановлюватись з метою глибшого розуміння навчального матеріалу, систематизації та
узагальнення знань, формування в студентів умінь застосовувати знання, отримані завдяки цій
дисципліні, під час вивчення інших, розширення формування світоглядних поглядів, розвитку
інтересу до обраної професії. Формування основ професійної майстерності в майбутніх
медичних сестер відбувається при вивченні багатьох предметів, а тому важлива роль в їх
підготовці належить міжпредметним зв’язкам і міжпредметній інтеграції. Для підвищення
якості освіти та оптимізації навчально-виховного процесу через здійснення змістовної і
діяльнісної інтеграції навчальних дисциплін необхідне вирішення наступних завдань: 1)
узгодження з викладачами різних дисциплін можливих тем або питань для їх сумісного
вивчення; 2) визначення переліку міжпредметних зв’язків між навчальними дисциплінами; 3)
внесення змін в тематичне і поурочне планування; 4) вивчення інтересів студентів до
предмету, підвищення їх активності в пізнавальній діяльності; 5) поповнення педагогічного
досвіду сучасними технологіями, методиками, формами і методами організації пізнавальної
діяльності студентів на заняттях.
Висновок. Міжпредметні зв’язки є основою інтеграції хімії з іншими навчальними
предметами: фізикою, біологією, фізіологією, терапією, фармакологією. Системний
міждисциплінарний метод навчання дозволяє підготувати медичного працівника з якісно новим
рівнем мислення, щоб оцінити стан хворого організму, інтегруючи результати даних:
анатомічних, фізіологічних, біохімічних, клінічних.
Ключові слова: міжпредметні зв’язки, міждисциплінарна інтеграція, інтеграційні
технології.
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ – ОСНОВА ПОДГОТОВКИ
СОВРЕМЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Поташова И. М., Иснюк Т .В.
КВУЗ «Житомирский медицинский институт» Житомирского областного совета
Резюме. С учетом интегративных подходов наиболее значимыми являются принципы,
которым присуща специфика: межпредметная и междисциплинарная интеграции химических,
биологичних и медицинских знаний, умений, навыков, норм, ценностей, составляющих
фундамент содержательного и процессуального аспектов подготовки медицинских сестер.
Цель: проанализировать возможности межпредметной интеграции как основы
подготовки медицинских сестер.
Для достижения цели использованы методы системного анализа и логического
обобщения.
Результаты. При подготовке медицинского работника необходимо отдавать
предпочтение тем педагогическим технологиям, которые развивают интеллектуальные
способности, инициативность, уверенность, способность приспосабливаться к изменениям.
Современный специалист должен не только уметь приспособиться к изменениям в
конкретной ситуации, но и быстро и решительно развивать проблемные задачи,
адаптироваться к быстро меняющимся современным условиям. Междисциплинарные связи
могут устанавливаться с целью более глубокого понимания учебного материала,
систематизации и обобщения знаний, формирования у студентов умений применять знания,
полученные благодаря дисциплине, при изучении других, расширения формирования
мировоззренческих взглядов, развития интереса к выбранной профессии. Формирование основ
профессионального мастерства у будущих медицинских сестер происходит при изучении
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многих предметов, а поэтому важная роль в их подготовке принадлежит межпредметным
связям и межпредметной интеграции.
Для повышения качества образования и оптимизации учебно-воспитательного процесса
через осуществление содержательной и деятельностной интеграции учебных дисциплин
необходимо решение следующих задач:
1) согласование с преподавателями различных дисциплин возможных тем или вопросов
для их совместного изучения;
2) определение перечня межпредметных связей между учебными дисциплинами;
3) внесение изменений в тематическое и поурочное планирование;
4) изучение интересов студентов к предмету, повышение их активности в
познавательной деятельности;
5) пополнение педагогического опыта современными технологиями, методиками,
формами и методами организации познавательной деятельности студентов на занятиях.
Вывод. Межпредметные связи являются основой интеграции химии с другими учебными
предметами: физикой, биологией, физиологией, терапией, фармакологией. Системный
междисциплинарный метод обучения позволяет подготовить медицинского работника с
качественно новым уровнем мышления, чтобы оценить состояние больного организма,
интегрируя результаты данных: анатомических, физиологических, биохимических,
клинических.
Ключевые слова: межпредметные связи, междисциплинарная интеграция,
интеграционные технологи.
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УДК 614.253.5:378.22]:005.336.2(045)
ПІДГОТОВКА МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ-МАГІСТРА В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ТА ЇЇ МЕДИКО-ПЕДАГОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ
Рафальська К.В.
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради
MASTER OF NURSING TRAINING AT HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS
AND THEIR MEDICAL AND TEACHING COMPETENCE
Rafalska K.V.
MHEI "Zhytomyr Medical Institute" Zhytomyr Regional Council
Abstract. The article states the necessity of development of medical and pedagogical (medicalpedagogical) competence of nurses with master degree as the main component of their professional
training. Evolutionary changes of the healthcare system of Ukraine impose new requirements to
medical workers and higher medical educational institutions, such as professional training of a
specialist who can independently solve nursing management problems and possesses high-level
pedagogical skills. Nurses with master degree play crucial role within the modern highly demanding
field of constantly changing healthcare system as top-class specialists, having a number of options for
self-realization (both medical workers and educators). The article also describes and characterizes the
types of medical-pedagogical activities and areas of competence a nurse-educator should be aware of
in order to perform his/her duties with maximum efficiency and productivity.
Key words: a nurse with master degree, competence, pedagogical activity, professional
training, pedagogical skills.
Актуальність проблеми: Динамізм,
що властивий сучасній цивілізації, посилення
суспільно-виробничої
ролі
особистості,
зростання її потреб, гуманізація та
демократизація
суспільних
відносин,
інтелектуалізація праці, швидка зміна
технологій - ці та інші тенденції зумовлюють
необхідність зміни формули «освіта на все
життя» формулою «освіта впродовж усього
життя» [1]. Аналіз сучасної медикопедагогічної літератури з досліджуваних
категорій засвідчив, що «компетентність» є
вельми широким поняттям, яке характеризує
й
визначає
рівень
професіоналізму
особистості; формування компетентності
відбувається через здобуття необхідних
компетенцій, що складають мету професійної
підготовки фахівця [2].
Мета
дослідження:
теоретично
обґрунтувати
медико-педагогічну
компетентність медсестер-магістрів.
Матеріали та методи: застосовано
методи теоретичного аналізу та узагальнення

наукової літератури в межах проблематики
дослідження.
Результати та їх обговорення.
Інноваційні зміни в освітній галузі України,
зростання
рівня
розвитку психологопедагогічної науки та сучасна освітня
політика
спрямовані
на
європейську
інтеграцію, стимулюють появу творчих
новаторських ідей, пошук більш досконалих
методів, прийомів і форм навчання. На
теренах загальноєвропейського простору
збільшується
попит
на
високий
професіоналізм та креативність фахівця,
здатного працювати в системах, що постійно
трансформуються. Тому в сучасних умовах
актуальними стають поняття «компетенція» і
«компетентність», які визначають якість
освіти. Закон України «Про вищу освіту»
трактує якість вищої освіти як сукупність
якостей особистості з вищою освітою, що
відображає її професійну компетентність,
ціннісні орієнтації, соціальну спрямованість і
зумовлює здатність задовольняти як особисті
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духовні і матеріальні потреби, так і потреби
суспільства» [3].
Із позицій системного підходу
професійна компетентність розуміється як
певна система, що інтегрує знання, уміння,
навички,
професійно
важливі
якості
особистості, яка забезпечує виконання
професійних зобов’язань. Сьогодні навчання
медичних
сестер-магістрів
містить
різноманітні напрями, що дозволить в
майбутньому
реалізуватися
їм
як
висококваліфікованим спеціалістам з вищою
медичною освітою. Науково обґрунтованою,

розробленою, апробованою та впровадженою
принципово
новою
концепцією
в
реформуванні сестринської справи в Україні
є безперервна ступенева система вищої
медсестринської освіти. Однією з її
складових є підготовка медичних сестер
освітньо-кваліфікаційного рівня магістр.
Магістри сестринської справи мають
набагато ширші можливості в порівнянні з
медичними сестрами інших кваліфікаційних
рівнів: молодший спеціаліст, бакалавр
(приклад наведено в таблиці 1 ).
Таблиця 1

Вища медсестринська освіта
ІІІ освітній ступінь – магістр медсестринства (головна медична сестра, медична
сестра-координатор, викладач сестринських дисциплін у закладах вищої медичної
освіти)
ІІ освітній ступінь – медична сестра-бакалавр (старша медична сестра, медична сестра
спеціалізованої служби)
І освітній ступінь - молодший бакалавр (медична сестра центрів первинної медичної
допомоги)
На сьогодні в Україні керівниками
сестринської служби
працюють медичні
сестри-магістри, які мають значний досвід і
високу медичну спеціалізацію з питань
управління, контролю якості, планування,
організації керівництва, мотивації праці, що є
складовими
менеджменту.
Магістри
сестринської справи вже з перших
професійних кроків розуміють актуальні
проблеми взаємодії людей у колективі,
здатність контролювати ризикові ситуації,
упевненість у своїх силах та активне
прагнення досягнення мети.
Менеджмент – це вміння досягати
поставлених цілей, використовуючи працю,
інтелект і мотиви поведінки інших людей.
Професійна компетентність – це
інтегративне утворення особистості, що
поєднує в собі сукупність знань, умінь,
навичок, досвіду і особистісних якостей, які
зумовлюють
готовність
і
здатність
особистості діяти в складній ситуації та
вирішувати професійні завдання з високим
ступенем
невизначеності;
здатність
досягнення більш якісного результату праці;
ставлення до професії як до цінності [4].
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Сьогодні медична сестра-магістр – це
не лише висококваліфікований медичний
працівник, а й майстерний педагог. Медична
сестра-магістр повинна на високому рівні
володіти всіма видами компетентності:
1. Соціальна компетентність (знання,
уміння й навички, що забезпечують
самостійне виконання професійних дій і
професійний розвиток).
2.
Організаційна
компетентність;
аутокомпетентність (володіння уміннями і
навичками
управління
вольовою
та
емоційними сферами, високий рівень
рефлексії і самоперевірки).
3. Комунікативна компетентність
(високий рівень володіння мовленням,
уміння
здійснювати
спілкування
з
представниками різних культур).
4.
Пошуково-реконструктивна
компетентність (пов’язана з уміннями вести
пошукову
діяльність,
працювати
з
інформацією, висувати гіпотези, моделювати,
приймати рішення в різних умовах) [5].
Медична сестра освітнього ступеня
магістр, яка працює в умовах стаціонару,
поліклініки чи обіймає керівну посаду, в
своєму арсеналі має запас знань саме з
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педагогіки і вміє їх застосовувати на
практиці. Тому можна сказати, що володіння
педагогічною майстерність відіграє вагому
роль не лише при викладанні навчальних
дисциплін у вищому закладі освіти, а й є
необхідною та невід’ємною складовою
буденної діяльності висококваліфікованого
медичного працівника.
Види медико-педагогічної діяльності:
1. Навчання молодшого персоналу.
2. Передача особистого досвіду
колегам.
3. Складання програми вживання
лікарських препаратів.
4. Навчання родини навичкам догляду.
5.
Формування
в
пацієнта
відповідального ставлення до лікування.
6. Пояснення значень процедур та
лікарських засобів.
7. Проведення просвітницької роботи.
8. Переконання пацієнта щодо
дотримання здорового способу життя [6].

Завдяки впровадженню магістратури
медсестринство
стало
окремою
спеціальністю. І на сьогодні, у період
реформування медичної галузі, вагоме місце
в котрій займає саме сестринська освіта та
сестринська справа, медична сестра-магістр
може реалізувати себе в наступних напрямах:
- медсестра-педагог;
- медсестра-керівник;
- медсестра-науковець.
Висновки
та
перспективи
подальших досліджень. Медсестри-магістри
мають за правом зайняти провідні позиції в
системі сестринської діяльності; здійснювати
оцінку сучасного стану медсестринства;
реорганізовувати та вносити пропозиції, що
спрямовані на
його покращення; бути
генераторами ідей з модернізації, виконувати
свої професійні обов’язки на рівні світових
стандартів та підтримувати свою позицію як
однієї з найважливіших складових системи
охорони здоров’я країни.
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ПІДГОТОВКА МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ-МАГІСТРА В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЇЇ
МЕДИКО-ПЕДАГОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ
Рафальська К. В.
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради
Резюме. У статті вказана необхідність розвитку медико-педагогічної компетентності
магістрів як основної складової їх професійної підготовки, оскільки перетворення, що
здійснюються в системі охорони здоров’я України, ставлять перед кожним закладом вищої
освіти найважливіше завдання – виховати та підготувати фахівця, який вміє самостійно
вирішувати ділові проблеми управління сестринською службою та володіє педагогічною
майстерністю. Така роль притаманна медичним сестрам-магістрам, які сьогодні мають
декілька напрямів, щоб реалізувати себе. Також у статті визначені та охарактеризовані види
медико-педагогічної діяльності та напрями компетентності, якими повинна володіти медична
сестра-педагог на високому рівні.
Ключові слова: магістр, компетентність, компетенція, педагогічна діяльність.
ПОДГОТОВКА МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ-МАГИСТРА В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ И ЕЕ МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
Рафальская К. В.
КВУЗ «Житомирский медицинский институт» Житомирского областного сонета
Резюме. В статье указана необходимость развития медико-педагогической
компетентности магистров как основной составляющей их профессиональной подготовки,
поскольку преобразования, осуществляемые в системе здравоохранения Украины, ставят перед
каждым учреждением высшего образования важнейшую задачу – воспитать и подготовить
специалиста, который умеет самостоятельно решать деловые проблемы управления
сестринской службой и обладает педагогическим мастерством. Такая роль присуща
медицинским сестрам-магистрам, которые сегодня имеют несколько направлений, чтобы
реализовать себя. Также в статье определены и охарактеризованы виды медикопедагогической деятельности и направления компетентности, которыми должна обладать
медицинская сестра педагог на высоком уровне.
Ключевые слова: магистр, компетентность, компетенция, педагогическая
деятельность.
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ
ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОХОРОНА ПРАЦІ»
Теплицька Н.В., Мордалевич Н.В.
КВНЗ «Бердичівський медичний коледж»
ORGANIZATION OF STUDENTS’ SCIENTIFIC RESEARCH WORK IN THE STUDY
OF THE DISCIPLINE «LABOUR PROTECTION»
Teplytska N.V., Mordalevych N. V.
MHEI «Berdychiv Medical College»
Abstract. Basic directions and stages of organization of students’ scientific research work in the
study of the discipline «Labour protection» are considered in the paper. Organizational structure of
students’ research at the department level is developed. The forms of scientific activity of students in
the study of labour protection are determined. The main of these forms is a creative project aimed at
organization of labour protection system at a plant. The following stages of a project realization are
proposed: description of the conditions of the enterprise operation; preparation of documents,
regarding labour protection according to industry standards; determination of labour conditions in a
workplace: classification, valuation, and assessment; determination of adverse production factors and
methods of employees protection against their harmful effects; analysis and prevention of professional
diseases and industrial accidents in sector; state of fire safety at an enterprise: assessment of the
economic aspects of labour protection at an enterprise; automation of labour protection system at an
enterprise.
Key words: professional training, research work of students, labour protection, creative
project.
Постановка проблеми у загальному
вигляді. Україна зробила свій цивілізований
вибір і підписала угоду про асоціацію з
Євросоюзом, що передбачає поглиблену
економічну та політичну інтеграцію сталого
розвитку до 2020 року. Тож професійна
освіта покликана забезпечувати розвиток
особистості та підготовки компетентних
фахівців для їхнього успішного зростання в
обраній професії та розширення перспектив
працевлаштування на європейському ринку
праці у відповідності з Національною
стратегією розвитку освіти в Україні на
2012-2021 роки [1, 2, 5].
Найважливішим для держави є
виховання людини інноваційного типу
мислення
та
культури,
проектування
освітнього
простору
з
урахуванням
інноваційного розвитку освіти, запитів
особистості, потреб суспільства і держави.
Якісна освіта є необхідною умовою

забезпечення
сталого
демократичного
розвитку суспільства, гуманізації суспільноекономічних відносин, формування нових
життєвих орієнтирів особистості [1, 2, 5].
Основним завдання освіти сьогодні є
формування творчої особистості, фахівця,
який здатний до саморозвитку протягом усієї
професійної діяльності. Розв’язання цього
завдання
можливо
лише
за
умови
перетворення
студента
з
пасивного
споживача готових знань у активного
дослідника, який
вміє формулювати
проблему, аналізувати шляхи її вирішення та
знаходити оптимальний результат.
Метою роботи є розкрити основні
напрями та етапи організації науководослідницької роботи студентів з охорони
праці з урахуванням особистостей фахової
підгтовки.
Матеріали та методи дослідження.
Для досягнення мети
використовую
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методику структурно-логічного аналізу,
систематизації та узагальнення.
Результати та їх обговорення. В
результаті вивчення дисципліни «Охорона
праці» майбутні спеціалісти повинні бути
здатними до вирішення професійних задач
діяльностей, пов’язаних із забезпеченням
безпеки життя, здоров'я і працездатності під
час роботи та набути також основних
професійних компетенцій з охорони праці:
обгрунтування вибору безпечних режимів,
параметрів, виробничих процесів (в галузі
діяльності), проведення заходів, щодо
профілактики
та
усунення
причин
виробничого травматизму і професіних
захворювань на робочому місці; методичне
забезпечення і проведення навчання та
перевірки знань з питань охорони праці серед
працівників
організації
(підрозділу);
впровадження безпечних технологій, вибір та
організація робочих місць на основі сучасних
технологій та наукових досягнень в галузі
охорони праці тощо.
Одним із ефективних напрямків
формування цих компетенцій є залучення
студентів до наукової діяльності. Відповідно
з’являється потреба пошуку педагогічних
засобів щодо організації даної роботи.
Науково-дослідницька
діяльність
студентів дозволяє проявити індивідуальні
здібності, готовність до самореалізації
майбутнього
спеціаліста.
Науководослідницька робота студентів в нашому
коледжі здійснюється в таких напрямках:
- науково-дослідницька робота – як
складова навчального процесу, що входить
до календарно-тематичного та навчального
планів, навчальних програм і є обов’язковою
для всіх студентів;
- науково-дослідницька робота, що
здійснюється за межами навчального процесу
у
студентських
наукових
гуртках,
індивідуальна робота у складі творчих груп
при виконанні наукових досліджень;
- науково-організаційні
заходи
(конференції, конкурси, олімпіади тощо).
Згідно з навчальними планами і
програмами фахових дисциплін кожний
студент
повинен оволодіти процесом
наукового пізнання, виконуючи протягом
усього навчального періоду завдання, які
64

поступово ускладнюються і поглиблюються.
Навчальна науково-дослідницька робота
охоплює майже всі форми навчальної роботи:
- написання рефератів з конкретної
теми у процесі викладання дисциплін за
вибором;
- виконання
лабораторних,
практичних
і
самостійних
завдань,
контрольних робіт, які містять елементи
наукових досліджень;
- виконання
нетипових
завдань
дослідницького характеру під час різних
видів практики, індивідуальних завдань;
- підготовка
і
захист
науководослідницьких робіт.
Під
час
виконання
науководослідницьких
робіт
з
професійної
підготовки студенти роблять перші кроки до
самостійної наукової творчості: вчаться
працювати з науковою літературою, набувати
навички критичного добору й аналізу
необхідної інформації. З кожним курсом
вимоги до науково-дослідницьких робіт
помітно підвищуються, а їх написання стає
справжнім творчим процесом.
Інноваційними технологіями навчання
є впровадження в навчальний процес
індивідуальних
завдань.
Ці
завдання
спрямовані на самостійне вивчення частини
програмного
матеріалу,
систематизація,
поглиблення, узагальнення, закріплення,
практичне застосування знань студента в
процесі
розрахунків,
аналізу
та
обгрунтування висновків та розвитку
навичок самостійної роботи.
Сучасна система навчально-наукової
діяльності особистісно-орієнтовна, тобто
спрямована на виховання наукової культури
особистості з максимально можливою
індивідуалізацією, створення умов для
саморозвитку,
утвердження професійної
етики. В медичному коледжі створене
наукове середовище, яке б сприяло
формуванню і розвитку у студентів науководослідницьких вмінь, залучення їх до
активної самостійної наукової діяльності. В
цьому важливу роль відіграє систематичний
підхід, суть якого у скоординованому
навчальному плані по спеціальностям,
переорієнтація навчальних знань на потребу
науково-методичного
забезпечення
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дисциплін
гуманітарної,
науковоприродничої
та
професійно-орієнтовної
підготовки, самостійної роботи студентів,
створенне
положення
про
науководослідницьку роботу студентів.
До організації наукової роботи
ставляться
такі
вимоги:
максимальна
необмежність до навчального процесу;
конкурентність тематики, сучасний науковий
рівень її виконання; поступове ускладнення
дослідницьких
завдань,
враховуючи
диференціойваний
підхід
за
рівнем
підготовки студентів; професійно-творчий
характер науково-дослідницької роботи.
Організація
науково-дослідницької
роботи студента має грунтуватися на основі
нової «філософської організації науководослідницької роботи майбутнього фахівця»
на засадах відповідності, що узагальнює
найновіші досягнення учених про сутність
наукового пізнання та допомагає у створенні
такого типу діяльності, яка за своєю метою
має бути науковою, за змістом – пошуковою,
за технологією – ненасильницькою, за
управлінням – демократичною, за взаємодією
– відкритою.
Охорона праці вивчається в коледжі з
метою набуття необхідного в подальшій

фаховій дяльності рівня знань та умінь з
правових та організаційних питань охорони
праці, з питань гігієни праці, виробничої
санітарії, техніки безпеки та пожежної
безпеки,
визначеного
відповідним
державними стандартами освіти, а також
активної позиції, щодо практичної реалізації
принципу пріоритетності охорони життя та
здоров'я працівників по відношенню до
результативності виробничої діяльності.
Охорона праці в процесі підготовки
майбутніх медичних фахівців вивчається на
ІІІ курсі відділення «Лікувальна справа», ІV
курсі відділення «Сестринська справа», курс
називається «Основи охорони праці та
охорона праці в галузі». Мета - надати
студентам теоретичні знання та практичні
навички, пов’язані із створенням безпечних
та нешкідливих умов праці в закладах
охорони здоров’я.
У відповідності до навчальних
програм
при
організації
науководослідницької роботи студентів під час
вивчення охорони праці передбачено два
етапи, на кожному з яких реалізуються певні
завдання.

Рис. 1. Етапи виконання науково-дослідницької роботи під час вивчення дисципліни
«Охорона праці»
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І
етап.
У
процесі
вивчення
дисципліни відбувається вдосконалення
умінь та навичок наукової роботи під
безпосереднім керівництвом викладача.
На цьому етапі ми здійснюємо:
- формування умінь працювати з
нормативними джерелами, державними та
галузевими стандартами, аналізувати наявні
зміни, визначати їх переваги та недоліки;
- формування творчих умінь при
розв’язанні проблемних задач по визначенню
виробничого
травматизму,
профзахворюваності, медичних аварій;
- формування критичного мислення,
ораторських здібностей, а також здатність
ведення дискусії на основі підготовки та
виступу з доповідями.
ІІ етап. У процесі вивчення
дисципліни «Охорона праці» здійснюється
вдосконалення
навичок
провадження
наукової роботи студентів у співробітництві з
викладачем:
- розвиток творчих умінь через
розв’язання виробничих ситуацій, творчих
завдань, зокрема, визначення технічних
рішень щодо безпечної експлуатації об’єкта,
гігієни праці та виробничої санітарії у
конкретних виробничих умовах;
- формування вмінь дослідження умов
праці в різних закладах охорони здоров'я, їх
вплив на здоров'я працівників в процесі
виробничої діяльності;
- проводити аналіз виробничого
травматизму, визначати методи та шляхи
щодо запобігання його виникненню.
Прикладом
наукової
роботи
є
виконання індивідуальних завдань у формі
творчих проектів з охорони праці. Під час
виконання проекту студентам пропонується
дослідити охорону праці у відділенні
стаціонару
(за
вибором),
де
вони
перебувають під час виробничої практики,
при цьому слід враховувати особливості
даної галузі, тобто медицини.
Для ефективної організації роботи
студентів розробляється орієнтовний план
творчого проекту, відповідно до якого
здійснюється дослідження, зокрема:
1. Назва відділення лікувального
закладу, опис умов його функціонування.
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2. Документи з охорони праці
відповідно до галузевих стандартів.
3. Визначення умов праці в даному
відділенні: класифікація, нормування та
оцінка.
4. Визначення негативних виробничих
факторів та методів захисту працівників від
їх шкідливого впливу.
5.
Аналіз
і
профілактика
профзахворювань
та
виробничого
травматизму в даній галузі.
6. Стан пожежної безпеки у відділенні.
7. Оцінка економічних аспектів
охорони праці в даному закладі.
8. Автоматизація системи охорони
праці.
Захист творчих проектів відбувається
у формі доповідей на науково-практичній
студентській конференції, що дає можливість
закріпити, систематизувати, проаналізувати,
поглибити теоретичні та практичні знання та
навички студентів з охорони праці. Саме це
допоможе
створити
характеристику
сучасного стану охорони праці в медичному
закладі, аналізувати умови праці, професійні
шкідливості та виробничі ситуації, що
виникали, вносити пропозиції з покращення
умов
праці,
безпечної
роботи
та
профілактики виробничого травматизму та
аварій.
Отже, науково-дослідницька робота
студентів є важливим чинником підвищення
ефективності
професійної
підготовки
майбутнього
фахівця,
що
передбачає
індивідуалізацію навчання, дає змогу
реалізувати
особистісно-орієнтоване
навчання, розширює обсяг знань, умінь,
навичок
та
загальнокультурних
і
професійних компетенцій студентів з
охорони
праці,
сприяє
формуванню
активності,
ініціативи,
допитливості,
розвиває творче мислення, спонукає до
самостійних пошуків. Проектний підхід
підвищує мотивацію студентів до вивчення
дисципліни «Охорона праці», переводить
отримані теоретичні відомості в практичну
площину, дає можливість усвідомити, що
охорона праці в лікарні - це просто певна
кількість інструктажів, а складна система, яка
має функціонувати чітко та без збоїв.
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Висновки.
Науково-дослідницька
робота
є
обов’язковою
складовою
навчального процесу, результатом якої є
підвищення
рівня
знань
студентів,
формування вміння самостійно мислити та
приймати адекватні рішення.
Реалізована в комплексі науководослідницька діяльність студентів забезпечує
розв’язання таких завдань: формування
наукового світогляду у студентів, оволодіння
методологією
і
методами
наукового
дослідження; надання допомоги їм у
прискореному оволодінні спеціальністю;
розвиток
творчого
мислення
та
індивідуальних здібностей у розв’язанні
практичних завдань; прищеплення навичок
самостійної
науково-дослідницької

діяльності; розвиток ініціативи, здатності
застосовувати теоретичні знання у своїй
практичній роботі; залучення майбутніх
студентів до розв’язання наукових проблем,
що мають суттєве значення для науки і
практики;
постійне
оновлення,
вдосконалення своїх знань; розширення
теоретичного кругозору і наукової ерудиції
майбутнього фахівця.
Відповідно до особливостей фахової
підготовки були визначені вимоги до
організації науково-дослідницької роботи
студентів з охорони праці, таким чином, щоб
відповідати основній меті навчання –
формування професійної компететності за
напрямком фахової підготовки.
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ
ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОХОРОНА ПРАЦІ»
Теплицька Н.В., Мордалевич Н.В.
КВНЗ «Бердичівський медичний коледж»
Резюме. У статті розкриваються основні напрями та етапи організації науководослідницької роботи студентів у процесі вивчення дисципліни «Охорона праці». Розроблено
організаційну структуру науково-дослідницької роботи, визначено форми, основою яких є
творчий проект організації системи охорони праці в закладах охорони здоров'я, запропоновано
наступні етапи виконання проекту: опис умов функціонування закладу, документація з охорони
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праці відповідно до галузевих стандартів, визначення умов праці: класифікація, нормування,
оцінка; визначення негативного виробничого фактору та метод захисту працівників від їх
шкідливого впливу; аналіз і профілактика професійних захворювань та виробничого
травматизму в цій галузі; стан пожежної безпеки в установі; оцінка економічних аспектів
охорони праці; автоматизація охорони праці.
Ключові слова: професійна підготовка, науково-дослідницька робота студентів,
охорона праці, творчий проект.
ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В
ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ОХРАНА ТРУДА»
Теплицкая Н.В.,Мордалевич Н.В.
КВУЗ «Бердичевский медицинский колледж»
Резюме. В статье раскрываются основные направления и этапы организации научноисследовательской работы студентов в процессе изучения дисциплины «Охрана труда».
Разработана организационная структура научно-исследовательской работы студентов,
определены формы научной деятельности студентов в процессе изучения охраны труда,
основой которых является творческий проект – организация системы охраны труда в
учреждениях здравоохранения. Предложены студентам этапы выполнения проекта: описание
условий функционирования учреждения, документация по охране труда, соответствующая
отраслевым стандартам; классификация, нормирование, оценка условий труда, определение
негативных производственных факторов и методов защиты работников от их вредного
воздействия; анализ и профилактика профзаболеваний и производственных травм в данной
отрасли; состояние пожарной безопасности в учреждении; оценка экономических аспектов
охраны труда; автоматизация системы охраны труда.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, научно-исследовательская работа
студентов, охрана труда, творческий проект.

68

МАГІСТР МЕДСЕСТРИНСТВА № 1 (21) 2019

ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я
УДК 378-014.5:616-074/078(045)
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ЛАБОРАТОРНОЇ
ДІАГНОСТИКИ
Заблоцька О. С.
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради
PROBLEMS AND PROSPECTS OF LABORATORY SPECIALISTS’ TRAINING
Zablotska O. S.
MHEI «Zhytomyr Medical Institute» Zhytomyr Regional Council
Abstract. The author shows the significance of laboratory diagnostics specialist training
(renamed 'the technology of medical diagnostics and treatment' since 2015) for health care
institutions.
The analysis of educational documentation and scientific literature on the researched
problem has been done. It has been found out that a modern laboratory reflects progress in
medicine and is characterized by maximum preciseness, high sensitivity, specificity, and
objectiveness of results, and by a send rate to a practitioner. It was detected that at the modern
stage of medicine development laboratory diagnostics performs a preventive function (at the preclinical stage, as it helps to spot molecular and biochemical abnormalities at an early stage which
define manifestations and the course of illness), social-economic function (as the preciseness of
research complex prescribed before hospitalization shortens the term of patient's term of staying in
the hospital which allows to save finances spent on active therapy), and therapeutic function (that
presupposes formulating a precise diagnosis, characterizing severity, term, and prospects of an
illness).
It has been proved that the problem of technology of medical diagnostics and treatment
specialists' training has not been researched.
It has been found out that specialists training of specialty 224 "Technology of medical
diagnostics and treatment" in Ukraine is performed at 3 levels of higher education: primary one (a
short cycle), the first one (bachelor's), and the second level of higher education (master).
The functions of undergraduates, bachelors and masters of laboratory diagnostics in
diagnostic laboratories have been formulated.
The comparison of modern approaches to the preparation of specialists in laboratory
diagnostics in countries of Europe, in the USA and in Ukraine has been done.
Such problems of laboratory medicine and of medical diagnostics and treatment specialists'
training in Ukraine have been singled out: the absence of normative lists of laboratory researches
to be done by undergraduates, bachelors, and masters of laboratory diagnostics; the need for
training quality managers for diagnostics laboratories; a poor availability of native diagnostics
laboratories by practitioners / lab-assistants.
The ways of solving the mentioned problems have been defined, including: the need of
recording a list of complex diagnostics researches that should be performed by bachelors of
technology of medical diagnostics and treatment in instructions, manuals of professional
characteristics and standards of higher education of the target group of specialists to divide
functions and competences between undergraduates, bachelors, and masters of laboratory work;
curricula development for quality managers' training; the need for revising the requirements for
specialties of scientific specialists responsible for performing scientific activities in 224
"Technology of medical diagnostics and treatment" at master level of higher education.
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It has been proved that complex approach to solving problems will enable training and
preserving medical personnel in Ukraine of specialty 224 "Technology of medical diagnostics and
treatment".
Key words: laboratory diagnostics, specialists preparation, the technologies of medical
diagnostics and treatment.
Актуальність
проблеми.
Пріоритетним завданням системи вищої
освіти
є
підготовка
«конкурентоспроможного
людського
капіталу для високотехнологічного та
інноваційного
розвитку
країни,
самореалізації особистості, забезпечення
потреб суспільства, ринку праці та
держави у кваліфікованих фахівцях» [1,
16]. Це, безумовно, стосується й
підготовки фахівців із лабораторної
діагностики (з 2015 р. – технології
медичної діагностики та лікування).
Відповідно до енциклопедичних
джерел «діагностика» – це вчення про
розпізнавання хвороби, її симптоми та
інтерпретацію,
про
різновиди
діагностичних досліджень і техніку її
виконання» [2, 15].
Лабораторна
діагностика
трактується як «медична діагностична
спеціальність,
що
складається
із
сукупності
досліджень in
vitro біологічного матеріалу людського
організму
на
базі
використання
гематологічних,
загальноклінічних,
паразитарних, біохімічних, імунологічних,
серологічних,
молекулярно-біологічних,
бактеріологічних,
генетичних,
цитологічних,
токсикологічних,
вірусологічних
методів,
зіставлення
результатів цих методів з клінічними
даними і формулювання лабораторного
висновку» [3].
За статистичними даними частка
лабораторних
та
інструментальних
обстежень становить близько 60-70 % від
загальної діагностичної інформації про
стан здоров’я пацієнтів [4].
Правильно поставлений діагноз –
запорука успіху в лікуванні хворих.
Значущість лабораторної діагностики у
процесі лікування характеризує прадавній
латинський вислів: «Qui bene diagnoscit,
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bene curat» – «Хто добре розпізнає, добре
лікує» [5].
Сучасна лабораторна діагностика
відображає прогрес в медицині та
характеризується такими параметрами:
максимальною
точністю,
високою
чутливістю,
специфічністю,
об’єктивністю, швидкістю отримання
результату і передачі його клініцисту.
Вітчизняні науковці: Зупанець А. І.,
Пропіснова В. В.,
Черних В. П.,
Толстанов О. К. [4, 5]) вирізняють три
основні функції лабораторної діагностики:
- профілактичну – має місце на
доклінічному етапі, дозволяє на ранньому
етапі виявляти молекулярні й біохімічні
зрушення, які зумовлюють прояви і
перебіг захворювання;
- соціально-економічну – точність
призначеного комплексу досліджень до
госпіталізації скорочує термін перебування
хворих у стаціонарі, що дозволяє значно
зекономити
їхні
кошти,
які
витрачатимуться для проведення активної
терапії;
лікувальну
–
полягає
у
встановленні точного діагнозу, визначенні
характеристики тяжкості, періоду і терміну
захворювання, його прогнозу; супроводі
перебігу лікування хворих.
Проблему підготовки фахівців із
лабораторної діагностики розкривають в
наукових
публікаціях
Зупанець А. І.,
Пропіснова В. В., Черних В. П. (2001) [5,
Біруля І. В., Горбачєва М. П., Зуєва Е. Е.,
Кадинская М. І.,
Соколова Н. М.,
Емануель В. Л. (2007) [6], Толстанов О. К.
(2013) [4], Федосєєва О. В. (2016) [7],
Луньова Г. Г.,
Олійник О. А.,
Завадецька О. П.,
Сергієнко Л. І.,
Кривенко Є. О., Федорова Т. Т. (2016) [8],
Ніколаєва І. М. (2017) [9] та ін. Ними
визначено особливості підготовки фахівців
із лабораторної діагностики у контексті
інтеграції до європейського освітнього
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простору [4], основні положення концепції
підготовки бакалаврів медицини за
спеціальністю «Лабораторна діагностика»
у різних закладах вищої освіти [5, 6, 7],
стратегію підготовки лікарів-лаборантів
згідно нових стандартів медичної освіти
[7, 8], методику формування хімічної
складової професійної компетентності
бакалаврів лабораторної діагностики [9].
На основі аналізу літературних
джерел
із
проблеми
дослідження
встановлено, що сучасні підходи до
підготовки фахівців технології медичної
діагностики та лікування всіх рівнів вищої
освіти на разі не розкрито.
Мета
дослідження
–
проаналізувати
сучасні
підходи
до
підготовки фахівців технології медичної
діагностики та лікування всіх рівнів вищої
освіти, визначити нагальні проблеми і
перспективи.
Матеріали
та
методи.
Методологічним
інструментарієм
дослідження є системний метод наукового
пізнання, який дозволяє розглядати процес
підготовки фахівців із лабораторної
діагностики
як
складну
багатокомпонентну систему. Для вивчення
всіх
аспектів
окресленої
проблеми
використано також абстрактно-логічний
метод, методи індукції та дедукції, аналізу
наукової літератури, освітніх нормативних
документів, статистичних даних, стану
практичної підготовки означеної категорії
фахівців.
Результати та їх обговорення.
Підготовка фахівців із лабораторної
діагностики здійснюється в усіх країнах
світу за різними освітніми програмами.
Однак, протягом останніх п’ятнадцяти
років,
за
сприяння
Європейських
співтовариств Конфедерації клінічної
хімії, у країнах-членах ЄС розроблено
кілька варіантів спільного навчального
плану післядипломної освіти означеної
категорії фахівців [11, 12, 13]. Останній

варіант цього освітнього нормативного
документу (2012 рік) було підтримано 27
державами-членами ЄС [13, 14]. В
означених освітніх документах визначено
компетентності, які мають формуватися у
студентів.
У США підготовка фахівців у галузі
медико-лабораторних наук відбувається за
освітніми рівнями бакалавр і магістр
(рис. 1).
Як видно з рис. 1, бакалаври
лабораторної справи працюють у закладах
(підрозділах
лабораторної
медицини
США) на посадах: медичний технік
лаборант, фахівець у галузі медиколабораторних наук, науково-технічний
працівник, керівник відділу, фахівець з
питань
клінічної
якості
(безпеки)
інфекційного
контролю
за
певним
напрямом, керівник лабораторії.
Магістри лабораторної справи після
захисту диплому доктора наук із
мікробіології чи хімії можуть зайняти
посаду керівника лабораторії, а після
навчання в медичному закладі освіти,
захисту диплома доктора медичних наук –
стати
патологом
або
керівником
лабораторії.
Підготовка фахівців спеціальності
224 «Технології медичної діагностики та
лікування» в Україні здійснюється за
трьома рівнями вищої освіти. За Законом
України «Про вищу освіту» (розділ ІІ,
стаття 5, пункт 1 – це: початковий
(короткий цикл), перший (бакалаврський)
та другий (магістерський) рівні вищої
освіти [1].
Результати успішного виконання
студентами відповідної освітньої програми
є підставою для присудження їм
відповідного ступеня вищої освіти:
молодший бакалавр, бакалавр і магістр
(Закон України «Про вищу освіту», розділ
ІІ, стаття 5, пункт 1) [2].
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Рис. 1. Шляхи в лабораторну медицину США
Функції
молодшого
бакалавра
(молодшого спеціаліста), бакалавра і
магістра лабораторної діагностики суттєво
відрізняються:
- молодший бакалавр (молодший
спеціаліст) готує біологічний матеріал для
проведення діагностичних досліджень.
Його виробнича функція полягає в
проведенні первинних посівів біологічного
матеріалу, виконанні простих досліджень,
трактуванні їх результатів за схемою
«норма/патологія»
тощо.
Молодший
бакалавр може працювати на посадах
лаборанта діагностичних лабораторій
різного профілю;
бакалавр
виконує
складні
дослідження,
проводить
мікроскопію
біологічного матеріалу, виділяє збудників
при різних інфекційних захворюваннях,
здійснює
внутрішньо
лабораторний
контроль якості досліджень, попередню
оцінку їх результатів, може працювати на
72

посадах лаборанта, старшого лаборанта та
завідувача
відділення
діагностичних
лабораторій різних профілів;
- магістр проводить надскладні
лабораторні дослідження та здійснює їх
інтерпретацію; може працювати на
посадах лікаря-лаборанта, молодшого
наукового співробітника та викладача
закладів вищої освіти [10].
В Україні підготовку фахівців за
спеціальністю 224 «Технології медичної
діагностики та лікування» здійснюють 25
закладів вищої освіти, з них: 7 – державної
форми власності; 16 – комунальної; 2 –
приватної.
Молодші
спеціалісти
навчаються 3 роки (на базі 11 класів),
бакалаври – 4 роки, магістри – 1 рік 6
місяців.
Для
підготовки
фахівців
із
лабораторної діагностики в 2016 році
розроблено проекти нових стандартів
вищої освіти. У проектах цих нормативних
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документів визначено зміст інтегральної,
загальних та спеціальних (фахових)
компетентностей.
Однак,
зазначені
проекти знаходяться на етапі обговорення і
поки що не затверджені. Тому підготовка
студентів
наразі
здійснюється
за
Галузевими стандартами вищої освіти
2013 р.
В умовах реформування вітчизняної
системи охорони здоров’я, зокрема – її
діагностичних структурних підрозділів, на
перший план виходять проблеми, пов’язані
з
функціонуванням
діагностичних
лабораторій різного профілю, що значною
мірою позначається на підготовці фахівців
із відповідними ступенями вищої освіти.
Зупинимося на цих проблемах і
можливих перспективах їх розв’язання.
Проблема 1. В діагностичних
лабораторіях не унормовано переліки
лабораторних досліджень, які мають
право виконувати молодші бакалаври,
бакалаври і магістри.
Сьогодні у процесі підготовки
бакалаврів спеціальності 224 «Технології
медичної діагностики та лікування» згідно
з освітніми стандартами формуються
практичні навички проведення складних
лабораторних досліджень. Однак їх
перелік необхідно закріпити у посадових
інструкціях,
довідниках
професійних
характеристик відповідних фахівців та
стандартах вищої освіти для чіткого
розподілу функцій і компетенцій між
молодшими бакалаврами, бакалаврами і
магістрами лабораторної справи.
Існуюча на сьогоднішній день
практика
донавчання
молодших
спеціалістів на робочому місці з метою їх
допуску
до
проведення
складних
досліджень юридично необґрунтована.
Право здійснювати складні дослідження
належить
бакалаврам
спеціалізації
«Лабораторна діагностика», оскільки це
забезпечується
їхніми
спеціальними
знаннями й уміннями з ряду навчальних
дисциплін, які не вивчаються молодшими
спеціалістами: «Онкологія з оцінкою
результатів досліджень», «Лабораторна
діагностика
паразитарних
інвазій»,
«Неврологія з оцінкою результатів

досліджень»,
«Лабораторна
служба.
Оцінка аналітичних методів», «Психіатрія
та наркологія з оцінкою результатів
досліджень», «Біологічна та клінічна
хімія», «Інфекційні хвороби з оцінкою
результатів досліджень», «Гігієна з
гігієнічною експертизою» та ін.
Проблема 2. Відповідно до вимог
ДСТУ
EN
ISO
15189:2015
у
діагностичних лабораторіях має бути
введено посаду менеджера з якості. В
діагностичних лабораторіях країн світу
означені фахівці забезпечують організацію
й підтримання процесів, необхідних для
функціонування
системи
управління
якістю, відповідної звітності; сприяють
обізнаності працівників лабораторії щодо
потреб і вимог користувачів. В Україні
підготовка означеної категорії фахівців
нині
не
передбачена.
Розв’язанню
поставленої
проблеми
сприятиме
розроблення відповідного стандарту вищої
освіти.
Проблема
3.
Критична
забезпеченість
вітчизняних
діагностичних лабораторій лікарямилаборантами. Сучасна система охорони
здоров’я усіх країн світу відчуває гостру
потребу
в
фахівцях
спеціалізації
«Лабораторна діагностика» освітнього
ступеня
«магістр».
За
даними
Європейського регіонального бюро ВООЗ,
середній показник укомплектованості
штатних посад лікарів у країнах ЄС
становить 35,2 % на 10 тис. населення [15;
30, с. 370], з них – лікарів-лаборантів –
лише 32,2 %. За статистичними даними в
Україні цей показник значно нижчий, ніж
у провідних країнах Європи.
Згідно з даними Щорічної доповіді
про стан здоров’я населення, санітарноепідемічну ситуацію
та результати
діяльності системи охорони здоров’я
України
(2016
р.),
рівень
укомплектованості штатних посад лікарів
за
спеціальністю
лікар-лаборант
є
критичним, оскільки становить всього 28,4
% на 10 тис. населення [15].
За даними Державного закладу
«Центр медичної статистики Міністерства
охорони здоров'я України» забезпеченість
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лікарями-лаборантами в Україні становить

0,47 на 10 тис. населення (табл. 1).
Таблиця 1

Забезпеченість регіонів України лікарями-лаборантами
Адміністративні
території
Україна
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська

Абсолютне
число
1993
150
38
158
59
21
53
102
51
73
31
25
130

На 10 тис.
населення
0,47
0,95
0,37
0,49
0,30
0,17
0,42
0,59
0,37
0,42
0,32
0,35
0,52

Як видно з табл. 1, забезпеченість
лікарями-лаборантами в Житомирській
області є найнижчою. Нагальна потреба
закладів охорони здоров’я цього регіону у
лікарях-лаборантах могла б бути вирішена
за рахунок відкриття магістратури за
відповідною спеціальністю у КВНЗ
«Житомирський
медичний
інститут»
Житомирської обласної ради. Для цього в
інституті створені всі необхідні умови.
Окрім того, випускники Житомирського
медичного інституту освітнього рівня
бакалавр за спеціальністю 224 «Технології
медичної діагностики та лікування»
постійно висловлюють своє бажання
продовжити навчання в магістратурі, але –
за вечірньою формою.
У регіонах України, які особливо
потребують лікарів-лаборантів і мають
можливості
для
їх
підготовки,
спостерігається
штучне
стримування
відкриття магістратури за спеціальністю
224 «Технології медичної діагностики та
лікування». Це відбувається шляхом
закріплення в Наказі Міністерства освіти і
науки України від 06.11.2015 №1151 «Про
особливості
запровадження
переліку
галузей знань і спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої
освіти,
затвердженого
Постановою
74

Адміністративні
території
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернігівська
Чернівецька
м. Київ

Абсолютне
число
21
79
131
34
28
62
183
25
32
37
66
35
369

На 10 тис.
населення
0,18
0,33
0,92
0,29
0,25
0,59
0,68
0,24
0,25
0,30
0,73
0,34
1,28

Кабінету Міністрів України від 29 квітня
2015 року № 266» вимог до кадрового
складу науково-педагогічних працівників,
які повинні мати наукові спеціальності
«Клінічна лабораторна діагностика» (в
Україні таких науковців дуже мало), а
також
«Радіобіологія»,
«Променева
діагностика та променева терапія»,
«Медична та біологічна інформатика і
кібернетика», що не мають жодного
відношення до лабораторної діагностики.
З цієї причини відбувається втрата
потенційних абітурієнтів, їх відтік в інші
країни, що з часом ще більше загострить
кадрову
проблему
діагностичних
лабораторій закладів охорони здоров’я.
У
зв’язку
з
критичною
забезпеченістю вітчизняних діагностичних
лабораторій
лікарями-лаборантами
пропонуємо: вилучити з відповідного
Наказу наукових спеціальностей науковопедагогічних працівників, необхідних для
відкриття магістратури за спеціальністю
224 «Технології медичної діагностики та
лікування»,
спеціальностей
«Радіобіологія», «Променева діагностика
та променева терапія», «Медична та
біологічна інформатика і кібернетика»;
внести
натомість
спеціальності
«Мікробіологія»,
«Імунологія
та
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алергологія»,
«Медична
біохімія»,
«Гістологія, цитологія та ембріологія» та
клінічні спеціальності.
Висновки
та
перспективи
подальших досліджень.
Проведений
аналіз сучасних підходів до підготовки
фахівців із лабораторної діагностики
дозволяє зробити такі висновки:
1. Існує потреба в закріпленні
переліку
складних
діагностичних
досліджень, які здійснюють бакалаври
технології медичної діагностики та
лікування, у посадових інструкціях,
довідниках професійних характеристик та
стандартах вищої освіти відповідних
фахівців для чіткого розподілу функцій і
компетенцій між молодшими бакалаврами,
бакалаврами і магістрами лабораторної
справи.

2. З метою виконання вимог ДСТУ
EN ISO 15189:2015 щодо введення посади
менеджера з якості у діагностичні
лабораторії закладів охорони здоров’я
України необхідно розробити відповідні
стандарти вищої освіти підготовки цієї
категорії фахівців у закладах вищої освіти.
3. На часі перегляд вимог до
наукових
спеціальностей
науковопедагогічних працівників, відповідальних
за започаткування освітньої діяльності за
спеціальністю 224 «Технології медичної
діагностики
та
лікування»
на
магістерському рівні вищої освіти.
Комплексний підхід до розв’язання
поставлених
проблем
дозволить
підготувати в Україні та зберегти медичні
кадри зі спеціальністю 224 «Технології
медичної діагностики та лікування».
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ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ЛАБОРАТОРНОЇ
ДІАГНОСТИКИ
Заблоцька О. С.
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради
Резюме. У статті доведено значущість підготовки фахівців із лабораторної
діагностики (з 2015 р. – технології медичної діагностики та лікування) для закладів охорони
здоров’я.
Здійснено аналіз чинних освітніх документів та наукової літератури з проблеми
дослідження. Встановлено, що сучасна лабораторна діагностика відображає прогрес в
медицині та характеризується максимальною точністю, високою чутливістю,
специфічністю й об’єктивністю результатів, швидкістю передачі його клініцисту.
Визначено, що на сучасному етапі розвитку медицини лабораторна діагностика виконує
профілактичну (має місце на доклінічному етапі, дозволяє на ранньому етапі виявляти
молекулярні й біохімічні зрушення, які зумовлюють прояви і перебіг захворювання),
соціально-економічну (точність призначеного комплексу досліджень до госпіталізації
скорочує термін перебування хворих у стаціонарі, що дозволяє значно зекономити їхні
кошти, які витрачатимуться для проведення активної терапії) і лікувальну (полягає у
встановленні точного діагнозу, визначенні характеристики тяжкості, періоду і терміну
захворювання, його прогнозу; супроводі перебігу лікування хворих) функції.
Доведено, що проблема підготовки фахівців технології медичної діагностики та
лікування всіх рівнів вищої освіти на разі не досліджена.
Встановлено, що підготовка фахівців спеціальності 224 «Технології медичної
діагностики та лікування» в Україні здійснюється за трьома рівнями вищої освіти:
початковим (короткий цикл), першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями
вищої освіти.
Розкрито функції молодших бакалаврів (молодших спеціалістів), бакалаврів і
магістрів лабораторної діагностики в діагностичних лабораторіях.
Здійснено порівняння сучасних підходів до підготовки фахівців із лабораторної
діагностики у країнах Європи, США та Україні.
Виокремлено такі проблеми лабораторної медицини та підготовки відповідних
фахівців в Україні: відсутність унормованих переліків лабораторних досліджень, які мають
право виконувати молодші бакалаври, бакалаври і магістри лабораторної діагностики;
потреба в підготовці для діагностичних лабораторій менеджерів із якості; критична
забезпеченість вітчизняних діагностичних лабораторій лікарями-лаборантами.
Визначено шляхи розв’язання означених проблем, серед яких: необхідність закріплення
переліку складних діагностичних досліджень, які здійснюють бакалаври технології медичної
діагностики та лікування, у посадових інструкціях, довідниках професійних характеристик
та стандартах вищої освіти відповідних фахівців для чіткого розподілу функцій і
компетенцій між молодшими бакалаврами, бакалаврами і магістрами лабораторної справи;
розробка програм підготовки менеджерів із якості; потреба в перегляді вимог до наукових
спеціальностей науково-педагогічних працівників, відповідальних за започаткування
освітньої діяльності за спеціальністю 224 «Технології медичної діагностики та лікування»
на магістерському рівні вищої освіти.
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Доведено, що комплексний підхід до розв’язання поставлених проблем дозволить
підготувати в Україні та зберегти медичні кадри зі спеціальністю 224 «Технології медичної
діагностики та лікування».
Ключові слова: лабораторна діагностика, підготовка фахівців, технології медичної
діагностики та лікування.
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ
Заблоцкая О. С.
КВУЗ «Житомирский медицинский институт» Житомирского областного совета
Резюме. В статье доказано значимость подготовки специалистов по лабораторной
диагностике (с 2015 года переименованной в «Технологии медицинской диагностики и
лечения») для работы в учреждениях здравоохранения.
Проведен анализ действующей образовательной документации и научной
литературы по исследуемой проблеме. Определено, что современная лаборатория
отражает прогресс в медицине и характеризуется максимальной точностью, высокой
чувствительностью, специфичностью и объективностью результатов, а также коротким
периодом, который необходимо пройти перед тем, как передать их практикующему врачу.
Выявлено, что на современном этапе развития медицины лабораторная диагностика
выполняет профилактическую функцию (на доклиническом этапе, так как помогает
выявлять молекулярные и биохимические нарушения на ранней стадии, которые определяют
проявления и тяжесть заболевания), социально-экономическую функцию (поскольку
точность исследовательского комплекса, назначенного до госпитализации, сокращает срок
пребывания пациента в стационаре, что позволяет экономить средства, расходуемые на
активную терапию) и терапевтическую функцию (которая предполагает постановку
точного диагноза, характеризующего степень тяжести, срок и перспективы болезни).
Доказано, что проблема подготовки специалистов технологии медицинской
диагностики и лечения не исследована.
Выяснено, что подготовка специалистов по специальности 224 «Технологии
медицинской диагностики и лечения» в Украине осуществляется на 3 уровнях высшего
образования: основной (короткий цикл), первый (бакалавриат) и второй уровень высшего
образования (магистр).
Сформулированы функции младших бакалавров (младших специалистов), бакалавров
и магистров лабораторной диагностики в диагностических лабораториях.
Проведено сравнение современных подходов к подготовке специалистов по
лабораторной диагностике в странах Европы, США и в Украине.
Выделены такие проблемы лабораторной медицины и подготовки специалистов
медицинской диагностики и лечения в Украине, как: отсутствие унормированных перечней
лабораторных исследований, которые имеют право проводить младшие бакалавры,
бакалавры и магистры лабораторной диагностики; необходимость подготовки
менеджеров по качеству для диагностических лабораторий; критическая обеспеченность
местных диагностических лабораторий практикующими врачами / лаборантами.
Определены пути решения указанных проблем, в том числе: необходимость
регистрации перечня сложных диагностических исследований, которые должны
выполняться бакалаврами технологии медицинской диагностики и лечения в должностных
инструкциях, руководствах по профессиональным характеристикам и стандартах высшего
образования соответствующих специалистов для разделения функций и компетенций
между младшими бакалаврами, бакалаврами и магистрами лабораторной диагностики;
разработка учебных программ по подготовке менеджеров по качеству; необходимость
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пересмотра требований к научным специальностям научно-педагогических специалистов,
ответственных за основание образовательной деятельности по специальности 224
«Технологии медицинской диагностики и лечения» на уровне магистратуры высшего
образования.
Доказано, что комплексный подход к решению поставленных задач позволит
подготовить и сохранить медицинский персонал в Украине по специальности 224
«Технология медицинской диагностики и лечения».
Ключевые слова: лабораторная диагностика, подготовка специалистов, технологии
медицинской диагностики и лечения.
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УДК 614.253.5:[618.1-006-036]-616-084(447.42)(045)
СТАН ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ФОНОВІ ТА ПЕРЕДРАКОВІ
ЗАХВОРЮВАННЯ ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ НА ЖИТОМИРЩИНІ: РОЛЬ
АКУШЕРКИ В ПРОФІЛАКТИЦІ ЦИХ СТАНІВ
Лаговська Г. І., Яворська Т. І., Радько О. В.
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради
THE STATE OF MORBIDITY IN BACKGROUND AND PRECANCEROUS
DISEASES OF FEMALE GENITALS IN ZHYTOMYR REGION: THE ROLE OF A
MIDWIFE IN PREVENTION OF THESE CONDITIONS
Lagovska G. I., Yavorska T. I., Radko O. V.
MHEI «Zhytomyr Medical Institute» Zhytomyr Regional Council
Abstract. The actuality of a problem. Background and precancerous diseases of genitals
occupy a significant place in the structure of a reproductive system. Pathological conditions seldom
give clinical symptomatology and consequently patients turn to their doctor at the stage of invasive
cancer already. That is why early diagnosis of these diseases is extremely valid in prevention of
oncology.
The objective: determining the role of a midwife in prevention of background and
precancerous diseases of female genitals.
Methods. In Zhytomyr the statistical analysis of the incidence of background and
precancerous conditions was conducted. 50 women were examined at the age of 19-47 years, 4
groups were formed: the first group consisted of 17 women with pathology of the cervix, the second
group consisted of 6 women with ovarian cysts, the third group consisted of a woman with
kraurosis vulvae, the fourth group consisted of 26 healthy women.
Results and discussions. The risk factors for the development of background and
precancerous diseases of female genitals were revealed. In Zhytomyr the statistical analysis of the
incidence of background and precancerous conditions was conducted. According to these data,
such pathological processes tend to grow. As a result, it is very important to improve the
organization of preventive work of a midwife in the prevention of these diseases.
Conclusions. The obtained results of the statistical study of background and precancerous
diseases testify the growth of such illnesses.
Papilloma virus, early onset of sexual activity, the number of sexual partners, smoking,
damage to the hormonal background of reproductive system are the factors of risk of the
background development and precancerous diseases of female genital organs.
A midwife has an important role in the prevention of background and precancerous diseases
of female genital organs: primary prevention is aimed at eliminating the risk factors of these
conditions and vaccination against the papilloma virus; secondary prevention is the organization of
women's prophylactic reviews 2 times a year.
Key words: background diseases, precancerous diseases, prophylaxis.
Актуальність
дослідження.
Патологічні
процеси
шийки
матки
займають значне місце в структурі
захворювань
органів
репродуктивної
системи, діагностуючись у 15-20% жінок
репродуктивного та у 5-9% жінок
менопаузального віку [2,3]. Фонові та
80

передракові захворювання шийки матки
надзвичайно рідко є станами, що
супроводжуються
якими-небудь
симптомами, та практично ніколи не
порушують якість життя жінки. І як
наслідок
цього,
частина
пацієнток
звертаються до лікаря вже на стадії
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інвазивного раку шийки матки. Щороку
рак шийки матки діагностують у 500 000
жінок і кожні 2 хвилини від цієї патології в
світі помирає одна жінка [1].
В Україні рак шийки матки є
однією з основних причин смертності
серед
жінок
репродуктивного віку.
Щодня в нашій країні кожна шоста жінка
помирає від раку шийки матки. За даними
Національного канцер-реєстру, рак шийки
матки дає
більшу смертність, ніж
туберкульоз, СНІД
та материнська
смертність разом узяті [5].
Саме
появі
злоякісного
переродження передують фонові та
передракові процеси шийки матки.
Причиною
розвитку
саме
цих
патологічних станів можуть бути хронічні
запальні процеси, особливо викликані
вірусом папіломи людини,
інфекційні
фактори: піоспермія у партнера, гонорея,
трихомоніаз, хламідіоз та ін. [2].
В останні роки зростає частота
виявлення онкологічних захворювань у
молодих жінок репродуктивного віку.
Такий стан є наслідком змін статевої
поведінки
молоді.
Це
легковажне
ставлення до статевого життя: ранній його
початок,
часта
зміна
сексуальних
партнерів і неминуче при цьому
інфікування
піхви
патогенними
мікроорганізмами, збільшення частоти
артифіціальних абортів (механічна травма
шийки матки та різка перебудова
гормонального статусу жінки після
аборту), а також негативний вплив
екологічного середовища.
Також патологічні процеси шийки
матки часто поєднуються з наявністю
фіброматозних вузлів, дисфункціональною
матковою кровотечею, дисгормональними
захворюваннями молочних залоз, що
підтверджує зв’язок між функціональними
порушеннями в гіпоталамо-гіпофізарнояєчниковій
системі
і
розвитком
захворювань в органах – «мішенях» (матці,
молочних залозах, шийці матки) [4].
Враховуючи це все, розвиток
онкологічних
захворювань
не
є
блискавичним процесом, тому медичний
персонал має достатньо часу для

діагностики і лікування початкових форм
ураження.
Мета
дослідження:
дослідити
значення
акушерки в профілактиці
фонових та передракових захворювань
жіночих статевих органів серед жінок
репродуктивного віку.
Матеріали та методи. Аналіз
статистичних даних та літературних
джерел захворюваності на фонові та
передракові
захворювання
жіночих
статевих органів та роль акушерки в
профілактиці цих станів.
Результати та їх обговорення.
Вивчивши
і
проаналізувавши
стан
досліджуваних жінок з огляду на
передракові та фонові захворювання, нами
було сформовано для вивчення цієї теми
групу з 50 жінок репродуктивного віку з
різними патрологіями жіночих статевих
органів. У залежності від характеру
патологічного процесу всі пацієнтки після
обстеження були розділені на групи. У
першу
групу
увійшли
жінки
з
захворюваннями шийки матки, до яких
були віднесені ерозія та ектропіон (7
жінок), поліп (3 жінки), дисплазії шийки
матки легкого (5 жінок), помірного (2
жінки) ступеня важкості; в другу – кісти
яєчників (6 жінок); в третю групу –
крауроз вульви (1 жінка). Та 26 жінок, які
виявилися
абсолютно
здоровими.
Загальноклінічне дослідження складалось
саме з вивчення анамнезу, професійних
шкідливостей, екстрагенітальної патології,
акушерсько-гінекологічного
анамнезу
жінок, перенесених раніше оперативних
втручань та ін.
Аналіз
вікової
структури
та
статистичних
даних
фонових
і
передракових захворювань у пацієнток
показав, що частота дисплазій практично
однакова у віці від 19 до 47 років. Жінок,
які палять, у 2 рази більше при дисплазіях,
ніж при фонових захворюваннях. У ході
дослідження було виявлено збільшення
кількості жінок з дисплазією, що мали
часту зміну статевих партнерів, що
свідчить
про
основну роль
саме
сексуально-трансмісивних інфекцій
у
виникненні даної патології.
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Аналізуючи менструальну функцію
жінок досліджуваних груп, звертає на себе
увагу
висока
частота
порушень
менструальної функції по типу аменореї та
гіпоменструального синдрому у жінок з
дисплазіями
шийки
матки
та
з
доброякісними пухлинами яєчників, що
свідчить про гормонозалежний зв'язок для
виникнення вказаної патології.
Оцінювання результатів анамнезу
хвороби,
життя,
акушерськогінекологічного
анамнезу,
виявлені
фактори ризику виникнення фонових та
передракових процесів ЖСО - ранній
початок статевого життя, кількість
статевих партнерів, куріння, порушення
гормонального
фону
репродуктивної
системи.
У 1996 р. ВООЗ разом з
Європейською організацією досліджень по

геніальним інфекціям і неоплазіям, а також
Національним інститутом здоров я США
визначили вірус папіломи людини (ВПЛ)
як основну причину раку шийки матки,
оскільки ВПЛ був виявлений у 99,7 %
біоптатів плоскоклітинного раку шийки
матки (в усьому світі) [1].
Проаналізовано статистичні дані
захворюваності
фоновими
та
передраковими
захворюваннями
на
Житомирщині. На рис.1 ми бачимо, що в
2014 році всі фонові захворювання, які
були виявлені у жінок репродуктивного
віку, складали – 21,3%, у 2015 р. – 25%, у
2016 р. – 27,7%, у 2017 р. – 29%, отже
фонові захворювання жіночих статевих
органів з кожним роком мають схильність
до збільшення.

Рис.1. Захворюваність на 100 тис. жінок репродуктивного віку в Житомирській
області

Рис.2. Захворюваність на 100 тис. жінок репродуктивного віку в Житомирській
області
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МАГІСТР МЕДСЕСТРИНСТВА № 1 (21) 2019

На рис. 2 ми бачимо, що в 2014 р.
всі передракові захворювання, які були
виявлені, становлять – 10,8%, у 2015 р. –
11,4%, у 2016 р. - 15%, а у 2017 р – 19, 3%.
Отже, передракові захворювання жіночих
статевих органів щороку демонструють
тенденцію до зростання.
За кількістю виявлених фонових та
передракових
захворювань
жіночих
статевих органів за 2016-2017 рр. ми
можемо зробити висновок, що в
Андрушівському районі за 2016 р. було
виявлено 37,6 випадків хворих жінок на
фонові та передракові захворювання, в
2017 р. – 80,2. Проаналізувавши дані ми
бачимо, що у 2017 р. кількість хворих
жінок збільшилась на 42,6 випадків.
У Баранівському районі було
виявлено за 2016 р. – 22,6 хворих на 100
000, а у 2017 р. кількість захворювань
збільшилось до 50,2, тому ми бачимо, що в
2017 р. кількість жінок, хворих на фонові
та передракові захворювання, збільшилась
на 27,6 випадків.
В Ємільчинському районі у 2017
році
порівняно з 2016 роком
захворювання зросло на 10,4, а у
Житомирському, навпаки, зменшилося на
13,7 випадків.
У 2017 році в Малинському,
Народицькому,
Новоград-Волинському
районах порівняно із 2016 роком кількість
захворювань зросла майже в два рази.
Овруцький та Олевський райони
мають тенденцію до зниження виникнення
фонових та передракових захворювань
жіночих статевих органів.
Підбивши підсумки згідно з
дослідженнями та статистичними даними
можна побачити, що найвища частота
фонових та передракових захворювань по
районах у 2016 році спостерігалась в
Коростишівському районі. Там було
виявлено 81,8 жінок на 100 тис. населення,
а в 2017 р. найвищий показник по районах
був у Андрушівському – 80,2 на 100 тис.
населення. У загальному по районах
кількість
захворювань
на
100 тис.
населення в 2016 році становила 40,5
випадків, а в 2017 році збільшилась на 9 і

становила 49,5 на 100 тис.. Ми бачимо, що
захворюваність зростає з кожним роком.
Розвиток онкологічних захворювань
не є блискавичним процесом, тому
медичний персонал має достатньо часу для
діагностики і лікування передпухлинних
станів. Тому перед медичними закладами,
що здійснюють лікувально-профілактичну
допомогу гінекологічним хворим, стоїть
відповідальне завдання – зменшення
кількості захворювань статевої системи
жінок та запобігання їх виникненню.
Велику важливу роль у цьому відіграє
акушерка.
Первинна
профілактика
починається в жіночій консультації, а саме
з виявлення та лікування гінекологічних
захворювань, порушень менструального
циклу, запалення органів статевої системи
та профілактики непланованої вагітності, а
також здійснення вакцинації.
Вторинна профілактика патологічних
станів шийки матки – це організація
профілактичних оглядів та скринінга на
патологію шийки матки. Фактори, які
сприяють успіху скринінгової програми,
залежать
від
фахових
компетенцій
акушерки:
1. Добре організована інформаційна
компанія серед жіночого контингенту.
2. Створення баз даних жінок, що
проходили скринінг, і тих жінок, які в
ньому не брали участі.
проходження
3. Обов’язкове
цитологічного дослідження (ПАП-тест)
зфіксацією дати його проходження, навіть,
якщо він негативний. Знання результату
попередньої цитології дуже важливо.
Попередній негативний результат ПАПтесту може відігравати велике значення
при виборі тактики лікування пацієнтки.
Висновки.
1. Отримані
результати
статистичного дослідження фонових та
передракових захворювань
жіночих
статевих органів свідчать про зростання
кількості цих захворювань.
2. Факторами ризику розвитку
фонових та передракових захворювань
жіночих статевих органів є обтяжена
спадковість, вірус папіломи, ранній
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початок статевого життя, кількість
статевих
партнерів,
тютюнопаління,
порушення
гормонального
фону
репродуктивної системи.
3. Важлива роль акушерки в
профілактиці фонових та передракових
захворювань жіночих статевих органі:
первинна профілактика направлена на
виключення факторів ризику цих станів та

вакцинацію проти вірусу папіломи.
Вторинна профілактика – це організація
профілактичних оглядів жінок 2 рази на
рік.
Покращити
організацію
профілактичної роботи акушерки у
профілактиці фонових та передракових
захворювань жіночих статевих органів
населення можна шляхом санітарнопросвітницької роботи.
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СТАН ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ФОНОВІ ТА ПЕРЕДРАКОВІ
ЗАХВОРЮВАННЯ ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ НА ЖИТОМИРЩИНІ:
РОЛЬ АКУШЕРКИ В ПРОФІЛАКТИЦІ ЦИХ СТАНІВ
Лаговська Г. І., Яворська Т. І., Радько О. В.
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради
Резюме. Фонові та передракові захворювання жіночих статевих органів займають
значне місце в структурі захворювань репродуктивної системи. Ці патологічні стани
надзвичайно рідко дають клінічну симптоматику, і, як наслідок цього, пацієнтки
звертаються до лікаря вже на стадії інвазивного раку. Тому рання діагностика цих
захворювань є надзвичайно актуальною в попередженні онкопатології.
Мета дослідження: визначення ролі акушерки в профілактиці фонових
та
передракових захворювань жіночих статевих органів.
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Матеріали та методи. Проведено аналіз статистичних даних захворюваності на
фонові та передракові стани на Житомирщині. Обстежено 50 жінок у віці 19-47 років,
сформовано 4 групи: I група – 17 жінок з патологією шийки матки, II група – 6 жінок з
кістами яєчників, III група – 1 жінка з краурозом вульви, IV група – 26 здорових жінок.
Результати та їх обговорення. Виявлено фактори ризику розвитку фонових та
передракових захворювань жіночих статевих органів. Проведено статистичний аналіз
фонових та передракових захворювань на Житомирщині. Згідно з цими даними, креслені
патологічні процеси мають тенденцію до зростання. Тому покращення організації
профілактичної роботи акушерки в попередженні цих захворювань надзвичайно важливе.
Висновки. Отримані результати статистичного дослідження фонових
та
передракових захворювань жіночих статевих органів свідчать про зростання цих
захворювань.
Факторами ризику розвитку фонових та передракових захворювань жіночих
статевих органів є вірус папіломи людини, ранній початок статевого життя, кількість
статевих партнерів, куріння, порушення гормонального фону репродуктивної системи.
Важлива роль акушерки в профілактиці фонових та передракових захворювань
жіночих статевих органів: первинна профілактика направлена на виключення факторів
ризику цих станів та вакцинацію проти вірусу папіломи людини. Вторинна профілактика –
це організація профілактичних оглядів жінок 2 рази на рік.
Ключові слова: фонові захворювання, передракові захворювання, профілактика.
СОСТОЯНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ФОНОВЫМИ И ПРЕДРАКОВЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ: ЗНАЧЕНИЕ АКУШЕРКИ В
ПРОФИЛАКТИКЕ ЭТИХ СОСТОЯНИЙ
Лаговская Г.И., Яворская Т.И., Радько О.В.
КВУЗ «Житомирский медицинский институт» Житомирского областного совета
Резюме. Фоновые и предраковые заболевания женских половых органов занимают
важное место в структуре заболеваний репродуктивной системы. Эти патологические
состояния очень редко имеют клиническую симптоматику, и как следствие этого
пациентки обращаются к врачу уже на стадии инвазивного рака. Поэтому ранняя
диагностика этих заболеваний очень актуальная в профилактике онкопатологии.
Цель исследования. Определение
роли акушерки в профилактике фоновых и
предраковых заболеваний женских половых органов.
Материалы и методы. Проведен анализ статистических данных заболеваемости
фоновыми и предраковыми заболеваниями на Житомирщине. Обследовано 50 женщин в
возрасте 19-47 лет, сформировано 4 группы: I группа – 17 женщин с патологией шейки
матки, II группа – 6 женщин с кистами яичников, III группа – с краурозом вульвы, IV
группа – 26 здоровых женщин.
Результаты и их обсуждение. Выявлены факторы риска развития фоновых и
предраковых заболеваний женских половых органов. Проведен статистический анализ
фоновых и предраковых заболеваний женских половых органов на Житомирщине. Согласно
этих данных, эти патологические процессы имеют тенденцию к росту. Поэтому улучшение
организации профилактической работы акушерки в профилактике этих заболеваний очень
важно.
Выводы. Полученные результаты статистического исследования фоновых и
предраковых заболеваний женских половых органов свидетельствуют о росте этих
заболеваний.
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Факторами риска развития фоновых и предраковых заболеваний женских половых
органов являются вирус папилломы человека, раннее начало половой жизни, количество
половых партнеров, нарушения гормонального фона репродуктивной системы.
Важная роль акушерки в профилактике фоновых и предраковых заболеваний женских
половых органов: первичная профилактика направлена на исключение факторов риска этих
состояний и вакцинацию против вируса папилломы. Вторичная профилактика – это
организация профилактических осмотров 2 раза в год.
Ключевые слова: фоновые заболевания, предраковые заболевания, профилактика.
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УДК 613.953.11:[616-053.2+613.99](045)
ГРУДНЕ ВИГОДОВУВАННЯ – ЗАПОРУКА ЗДОРОВ’Я ДИТИНИ
Опанасюк Н.В, Купріяненко А.В.
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради
ВREASTFEEDING AS A CHILD'S HEALTH GUARANTEE
Opanasyuk N.V., Kupriyanenko A.V.
MHEI «Zhytomyr Medical Institute» Zhytomyr Regional Council
Abstract. Among the number of factors that influence the development of a child, nutrition is
of a particular importance. Good nutrition ensures proper physical and mental development, good
resistance to infectious diseases and the effects of harmful environmental factors. Breastfeeding is
the optimal natural nutrition for a newborn; it is a biological and emotional basis for child
development, as well as one of the main factors in improving maternal health. Mother's milk
contains the optimal amount and ratio of proteins, fats, carbohydrates, vitamins and minerals, as
well as hormones, immune bodies, enzymes. Biologically active substances contained in breast milk
help newborns to quickly overcome maternity stress and to better adapt the conditions of life in a
new environment for them. Despite this, the practice of breastfeeding children and an
understanding of the benefits that are associated with this type of nutrition in infants and young
children are not common enough.
Key words: breastfeeding, a baby, principles of breastfeeding, security of breastfeeding.
«Правильне харчування є суттєвим
моментом в життi дитини i разом з тим
одним з найважливiших та найефективнiших
факторiв в системі суспiльних та
iндивiдуальних профiлактичних заходiв, якi
зберiгають здоров'я i життя дітей».
Академiк О. Ф. Тур
Актуальність проблеми. Дитячий
організм – це тендітна система, яка
протягом перших років життя продовжує
формуватися й удосконалюватися, і від
того, яке харчування буде отримувати
малюк, залежить, наскільки міцним і
здоровим стане в майбутньому його
організм. Тому грудне вигодовування є
основним фактором, від якого залежить
здоров'я дитини в майбутньому [1, 2].
Грудне вигодовування – найкращий
спосіб надати дітям грудного віку
необхідні їм поживні елементи. ВООЗ
рекомендує починати виключне грудне
вигодовування протягом першої години
після пологів і продовжувати його
протягом 6 місяців, далі слід вводити
живильний прикорм і продовжувати

грудне вигодовування до досягнення
дитиною віку двох років або більше [3, 4].
Грудне вигодовування має велике
значення для повноцінного розвитку
дитини – це контакт з мамою, звичні
запахи та смаки, почуття безпеки, джерело
харчування та життя, становлення і
розвиток імунної, нервової та ендокринної
систем [5].
Мета
дослідження:
вивчити
літературні дані стосовно переваг та
принципів грудного вигодовування, а
також показати, що грудне вигодовування
є ідеальним способом вигодовування
немовляти.
Для досягнення мети використано
методи системного аналізу та логічного
узагальнення.
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Результати та їх обговорення. За
даними наукової літератури, молоко матері
є єдиним продуктом харчування для
забезпечення
гармонійного
розвитку
дитини перших 6 місяців життя. Воно
містить всі необхідні поживні речовини в
ідеально збалансованому співвідношенні, а
також комплекс захисних факторів і
біологічно активних речовин.
До числа найважливіших переваг
жіночого молока належать:
1. Оптимальний збалансований
вміст поживних речовин, вітамінів та
мікроелементів.
2. Наявність імунологічних і
ферментних складників.
3. Висока засвоюваність харчових
речовин материнського молока організмом
дитини.
4.
Низька
осмолярність,
стерильність, оптимальна температура.
5.
Сприятливий
вплив
на
становлення кишкової мікрофлори.
6. Реалізація генофонду [3].
Грудне вигодовування виконує
важливу біологічну роль – захисну,
регуляторну, профілактичну. Розвиток
імунної системи та її зрілість визначаються
віковими особливостями, умовами догляду
за немовлям та характером харчування.
Два критичних періоди становлення
імунітету припадають на перший рік життя
(період новонародженості та 3-6-й місяць).
Грудне молоко сприяє формуванню
власної системи імунітету дитини. Молоко
матері
можна
вважати
першим
«природним щепленням» малюка, тому що
в ньому у великій кількості наявні антитіла
до всіх захворювань, якими перехворіла
мати.
Материнське
молоко
містить
поживні
речовини
(білки,
жири,
вуглеводи),
біологічно
активні
компоненти, ферменти, більше 15 видів
гормонів,
імуноглобуліни,
лізоцим,
лактоферин, лейкоцити, вітаміни та
мікроелементи
у
співвідношенні
оптимальних для засвоєння.
З метою збереження здоров’я матері
та дитини годувати грудьми потрібно
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довше – до 2 років, а при наявності у жінки
ендометріозу або міоми матки – до 3 років.
У
годуючої
жінки
довше
зберігається «стереотип материнської
поведінки». Вона більш уважно стежить за
дитиною, що призводить до зменшення
ймовірності травм у малюка, знижує ризик
інфекційних захворювань [2].
Склад молока змінюється у процесі
лактації.
Виділяють три форми грудного
молока:
1.
Молозиво
–
утворюється
протягом перших 5 днів після пологів.
Воно має жовтуватий колір, густуватий
вигляд, солонуватий смак і зсідається при
нагріванні.
Молозиво
має
високу
калорійність і в своєму складі має велику
кількість білка, вітаміну А й каротину,
аскорбінової
кислоти,
але
менше
вуглеводів.
2.
Перехідна
форма
молока
з’являється на 4-5-й день після пологів і
відрізняється
нижчою
калорійністю
порівняно з молозивом, а також великим
вмістом білка і меншим – вуглеводів
порівняно із зрілим молоком.
3. Зріле молоко з’являється на 1214-й день після пологів. У процесі лактації
склад молока змінюється. Він може
змінюватися протягом доби або протягом
одного годування. Основу грудного
молока становлять сироваткові білки.
Особливо важливо, що власні білки
молока не викликають алергічних реакцій
у дитини. Грудне молоко містить у своєму
складі
всі
незамінні
амінокислоти,
необхідні для повноцінного розвитку
дитини [5].
Грудне
молоко
неможливо
відтворити штучним способом, бо воно,
крім основних харчових речовин, містить
такі складові, що визначають його
біологічну дію:
1. імуноглобуліни slgA, IgM, IgG
(перешкоджають проникненню бактерій,
вірусів, токсинів, харчових антитіл у
слизову оболонку кишечника); лізоцим
(викликає лізис бактерій);
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2. лактоферин (зв'язує залізо,
каталізує процеси перекисного окиснення
ліпідів мембран бактерій);
3. СЗ-компонент комплементу (має
активність щодо грампозитивної флори);
4. лейкоцити грудного молока
(лімфоцити, макрофаги, нейтрофільні
гранулоцити беруть участь у фагоцитозі,
клітинному
імунітеті,
продукції
комплементу);
5.
опіоїди
(впливають
на
формування
поведінкової
та
інтелектуальної сфер дитини);
6. глікокон'югати (конкурують за
зв'язування з патогенними бактеріями);
7. нуклеотиди (сприяють росту й
поділу клітин організму, що росте, беруть
участь у накопиченні й виділенні енергії,
відіграють роль у формуванні імунної
відповіді, впливають на ферментативну
активність
шлунково-кишкового
тракту) [4].
Для
максимальної
підтримки
лактації і грудного вигодовування ВООЗ
та
ЮНІСЕФ
(1989
р.)
прийняли
декларацію «Десять кроків до успішного
грудного вигодовування». Ці кроки
стосуються найбільш раннього періоду
вигодовування, який проводиться у
пологовому будинку.
1. Мати зафіксовану в письмовому
вигляді політику щодо практики грудного
вигодовування і регулярно доводити її до
відома
всього
медико-санітарного
персоналу.
2.
Навчати
медико-санітарний
персонал необхідним навичкам для
здійснення цієї політики.

3. Інформувати всіх вагітних жінок
про
переваги
і
методи
грудного
вигодовування.
4. Допомагати матерям починати
грудне вигодовування протягом перших 30
хвилин після пологів.
5. Показувати матерям, як годувати
грудьми і як зберегти лактацію, навіть
якщо вони повинні бути відокремленими
від своїх дітей.
6. Не надавати новонародженим
ніякої іншої їжі або пиття, окрім грудного
молока,
за
виключенням
випадків
медичних показань.
7. Практикувати цілодобове спільне
розміщення матері та новонародженого в
одній палаті.
8.
Заохочувати
грудне
вигодовування за вимогою дитини.
9. Не давати новонародженим, які
знаходяться на грудному вигодовуванні,
ніяких заспокійливих препаратів та
приладів, що імітують материнські груди
(соски).
10. Заохочувати створення груп
підтримки грудного вигодовування і
направляти матерів у ці групи після
виписки із пологового будинку чи
лікарні [1].
Висновок.
Отже,
грудне
вигодовування є найбільш фізіологічним,
безпечним та природним для дитини
першого року життя способом харчування.
Більше того, природне вигодовування
забезпечує винятково тісний контакт
матері та дитини, який має величезний
позитивний психоемоційний вплив на
немовля.
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ГРУДНЕ ВИГОДОВУВАННЯ – ЗАПОРУКА ЗДОРОВ’Я ДИТИНИ
Опанасюк Н.В., Купріяненко А.В.
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради
Резюме. Із багатьох факторів, які впливають на розвиток дитини, харчування має
особливе значення. Раціональне харчування забезпечує правильний фізичний, психічний
розвиток, хороший опір інфекційним хворобам та впливу шкідливих факторів навколишнього
середовища. Материнське молоко містить оптимальну кількість і співвідношення білків,
жирів, вуглеводів, вітамінів та мінеральних речовин, а також гормони, імунні тіла,
ферменти. Біологічно активні речовини, що містяться в грудному молоці, допомагають
новонародженим швидше подолати пологовий стрес та краще адаптуватися до умов
життя в новому для них середовищі. Незважаючи на це, практика грудного вигодовування
дітей і розуміння переваг, які пов'язані саме з таким типом харчування дітей грудного та
раннього віку, не є достатньо поширеними.
Ключові слова: грудне вигодовування, дитина, принципи грудного вигодовування,
переваги грудного вигодовування.
ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА
Опанасюк Н.В, Куприяненко А.В.
КВУЗ «Житомирский медицинский институт» Житомирского областного совета
Резюме. Из многих факторов, которые влияют на развитие ребенка, питание имеет
особое значение. Рациональное питание обеспечивает правильное физическое, психическое
развитие, хорошее сопротивление инфекционным болезням и воздействию вредных
факторов окружающей среды. Материнское молоко содержит оптимальное количество и
соотношение белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных веществ, а также
гормоны, иммунные тела, ферменты. Биологически активные вещества, содержащиеся в
грудном молоке, помогают новорожденным быстрее преодолеть родильный стресс и лучше
адаптироваться к условиям жизни в новой для них среде. Несмотря на это, практика
грудного вскармливания детей и понимание преимуществ, которые связаны именно с таким
типом питания детей грудного и раннего возраста, не достаточно распространены.
Ключевые слова: грудное вскармливание, ребенок, принципы грудного вскармливания,
преимущества грудного вскармливания.
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УДК 614.4:616.9
РОЛЬ ЛАБОРАТОРНОЇ СЛУЖБИ У ФОРМУВАННІ БЕЗПЕЧНОГО ЛІКАРНЯНОГО
СЕРЕДОВИЩА ШЛЯХОМ ПРОТИДІЇ ГЕМОТРАНСМІСИВНОМУ ІНФІКУВАННЮ
ПАЦІЄНТІВ І МЕДПЕРСОНАЛУ
Свиридюк В.З., Штернова Н.Г.
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради
THE ROLE OF THE LABORATORY SERVICE IN FORMATION OF SAFE SANITARY
ENVIRONMENT USING COUNTARING ACTIONS TO THE HEMOTRANSMISSION
INFECTION OF PATIENTS AND MEDICAL PERSONNEL
Svyrydiuk V.Z., Shternova N.G.
MHEI «Zhytomyr Medical Institute» of Zhytomyr Regional Council
Abstract. Among intrahospital infections a significant proportion is taken by infections
transmitted through transfusion. Donor blood, its components and preparations made from blood
are widely used in treatment of many diseases. But transfusion of blood components and the use of
drugs made from blood sometimes can cause infection by hemotransfusion infections, some of
which are quite dangerous or may even lead to fatalities.
Counteracting hemotransfusion infection is not limited with aseptic rules and use of
disposable syringes, instruments, and patient care items. The greatest danger as a source of
infection by hemotransfusion is the components and blood products that have not undergone proper
laboratory testing and certification.
An important factor is the conscience of citizens who want to become donors. They should
understand that health and life of other people depends on their health, so they should not hide
those aspects of their lives that may affect the possibility of donation.
The object is to study the ways of hemotransfusion infection and to improve ways for its
prevention in hospitals.
To achieve the goal, a clinicostatic method for analyzing laboratory indicators has been
used, on the basis of which there is a deviation from the donation of people wishing to become paid
donors.
Results. Today, official statistics on the incidence of nosocomial infections in Ukraine do not
reflect true situation. Only a few thousand cases per year are recorded. By comparing the world
incidence rates published by the World Health Organization, a number of researchers believe that
the actual situation with the incidence of intra-natal infection in Ukraine may be much higher.
Concerning the pathogens of hemotransmisiv infections, there is a possibility of infection with the
following infections in transfussion: hepatitis viruses – A, B, C, D, E, F, G; HIV/AIDS viruses;
cytomegalovirus; malaria; syphilis; leishmaniasis; brucellosis; filariasis; toxoplasmosis;
trypanosomiasis, and other known and still unknown infections that are accompanied by
bacteremia as the majority of pathogens of sepsis, prion disease, etc. In this context it should be
noted that the components of blood and products manufactured from it are tested in Ukraine only
for 4 infections: hepatitis B virus, hepatitis C virus, HIV/AIDS virus, and the syphilis agent, while
the pathogens of hemotransmisive infections are known to be more than 30. In addition, it is worth
remembering that a negative laboratory test reduces the risk but does not ptotect from infection
because the sensitivity of the laboratory methods is not always higher than the minimum level at
which infection may occur. There is always a risk of transmission of infectious diseases with blood
and its components, which is due not only to the lack of sensitivity of laboratory tests, but also to
the seronegative period of infection in a donor, during which laboratory studies were conducted to
detect HIV infection, viral hepatitis B and C, and syphilis. Among the causes of withdrawal from
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donation in the blood center of the Zhytomyr region, the preponderant place is the proportion of
potential donors with elevated levels of the enzyme alanineaminotransferase, which is 21.3±1.0%
among all causes of withdrawal from donation. The elevated level of the so-called «hepatic»
transaminase indicates liver damage by others, except for B and C hepatitis viruses (D, E, F, G,
etc.), which do not undergo a laboratory examination of donors in Zhytomyr region due to lack of
reagents and appropriate laboratory equipment. In the second place among the reasons for donor
withdrawal were hematological parameters (low hemoglobin and red blood cells). The part of such
persons among potential donors was 6.3±0.7%. Among infections transmitted through
hemotransfusion most donor infections were observed with hepatitis C virus infection (13.0±0.9%
of cases). Together infections with hepatitis B and C viruses accounted for 21.4±1.0% of all cases,
which is 5.5 times more frequent than the proportion of HIV-infected persons among those excluded
from donation.
Conclusions. Intrahospital infections, including those transmitted through blood transfusion,
have a fairly large prevalence in Ukraine. Fighting them involves many complex and time
consuming measures, whose effectiveness is reduced because of the lack of proper registration of
all cases of infection. The most effective means of counteracting the spread of hemotransmisive
infections today is the laboratory examination of donors, donor blood components and blood
ptoducts. Laboratory control dramatically reduces the risk of recipients infecting, but does not
completely exclude the possibility of infection due to insufficient sensitivity of laboratory methods
and the presence of a seronegative period in infected donors.
Key words.
Safe hospital environment, іntrahospital infections, hemotransmissive
infections, laboratory control of donors, blood components and blood products.
Вступ.
У
структурі
внутрішньолікарняних інфекцій (ВЛІ)
значну частку становлять інфекції, які
передаються гемотрансфузійним шляхом.
Донорська кров, її компоненти та
препарати широко використовуються при
лікуванні багатьох захворювань. Але
переливання
компонентів
крові
та
використання препаратів, виготовлених з
крові, іноді може стати причиною
інфікування
гемотрансфузійними
інфекціями, частина з яких досить
небезпечна, а деякі можуть приводити
навіть до смертельних випадків [5, 6].
Гемотрансмісивні
інфекції
є
складовою частиною ВЛІ, що передаються
парентерально.
Протидія
гемотрансфузійному
інфікуванню
не
зводиться лише до дотримання правил
асептики і антисептики, використання
одноразових
шприців
та
іншого
медичного інструментарію одноразового
чи
багаторазового
використання.
Найбільшу небезпеку в якості джерела
інфікування гемотрансфузійним шляхом
становлять компоненти та препарати
крові, що не пройшли належного
лабораторного дослідження [6].
92

Досить важливим фактором є
сумління громадян, які хочуть стати
донорами. Вони повинні розуміти, що від
їх здоров’я залежить здоров'я і життя
інших людей, тому вони не повинні
приховувати ті аспекти свого життя, які
можуть
впливати
на
можливість
донорства. В Україні існує значний
прошарок люмпенізованої молоді зі
сформованою
алкогольною
та
наркотичною залежністю, для яких
можливість здати кров, є одним із
способів роздобути гроші на випивку чи
чергову дозу наркотика. Біда ще в тім, що
серед ін'єкційних наркоманів
частка
серопозитивних по ВІЛ/СНІД та по
вірусах гепатитів В і С сягає 40,050,0%. [8].
На
жаль,
інфекції,
що
передаються
трансфузійним
шляхом,
мають досить велику поширеність в
Україні не лише серед ін'єкційних
наркоманів. Боротьба з ними включає
багато
складних
і
трудомістких
заходів [4, 9].
Враховуючи
широке
розповсюдження
внутрішньолікарняних
інфекцій та особливу небезпеку інфекцій,
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що
передаються
гемотрансфузійним
шляхом, нами поставлено за мету –
вивчити
шляхи
гемотрансфузійного
інфікування в закладах охорони здоров'я та
удосконалити
заходи
щодо
його
профілактики.
Для досягнення мети використано
клінікостатичний
метод
аналізу
лабораторних показників, на основі яких
відбувається відхилення від донорства
осіб, що бажають стати платними
донорами .
Результати та їх обговорення. В
Україні тривалий час проблема ВЛІ
замовчувалась. У нас її наче б не існувало.
Випадки ВЛІ в медичних установах не
реєстрували і належним чином не вели
статистику. Фіксували, в основному,
спалахи
захворювань
серед
новонароджених, що приховати було
неможливо. Таке ставлення до проблем в
охороні здоров'я – це спадок, що дістався
пострадянським
державам
від
тоталітарного
режиму
колишнього
Радянського Союзу. У цьому аспекті
досить згадати масове інфікування хворих
наприкінці вісімдесятих років в Калмикії,
Волгограді, Ростові-на-Дону та в регіоні
Північного Кавказу іммуноглобуліном,
виготовленим
із
крові
донора
серопозитивного по ВІЛ-інфекції – так
звана «справа калмицьких лікарів» [1].
Ця скандальна справа вартує того,
щоб нагадати про неї більш детально. У
80-ті роки велика країна повільно, але
неухильно
сповзала
до
застою.
«Комунобіблія» у вигляді морального
кодексу будівника комунізму і короткого
курсу історії партії були вже викинуті на
смітник.
У
середовищі
партійнобюрократичної «еліти» розквітло махрове
мракобісся. Поголівна корумпованість при
агонізуючій
закритості
суспільства
породила театр абсурду в його крайньому
ступені гріхопадіння. При загальних
злиднях і розвалі охорони здоров'я у звітах
бравих чиновників вказувалися лише
«досягнуті горизонти» звершень, з
неодмінним
всесвітньо-історичним
значенням. Процвітало окозамилювання.
Нормою життя стали подвійна мораль,

подвійна бухгалтерія, подвійна статистика
на всіх рівнях суспільного життя. Це не
могло не знайти свого відображення в
медицині. На тлі загальної деградації
моральності життєвим кредо стало гасло:
«Б'ють не за те, що вкрав, а за те, що
попався!». Але попадатися стали не всі.
Одних навчило життя. Інші були надійно
захищені
кланово-родовими
або
відомчими редутами. Треті досягли такого
рівня фінансової спроможності, яка
дозволяла їм зруйнувати практично будьяку кримінальну справу. Тоді знову було
реанімовано
принцип
«призначення
стрілочників».
При
«розкручуванні»
гучних або, як їх стали називати,
«резонансних» справ мало кого цікавила
істина. Якщо «цап відбувайло» був
призначений, то на нього і вихлюпувався
накопичений у соціумі гнів [1].
Однією з «резонансних» справ і
стала «справа калмицьких лікарів»,
детальне незалежне розслідування якої
провели московські журналісти та доктор
медичних
наук,
професор
Олег Євгенович Бобров. Його результати
помітно різняться від офіційної версії [1].
У 80-ті роки нова і незрозуміла
хвороба СНІД стрімко розповсюджувалася
по всьому світу. Скрізь, окрім СРСР. У
1986 році міністр охорони здоров'я РРФСР
в інформаційній програмі «Час» виступив
з розлогим інтерв'ю, в якому він зокрема
сказав: «В Америці СНІД бушує з 1981
року, це західна хвороба. У нас немає бази
для поширення цієї інфекції, оскільки в
Росії
немає
наркоманії
та
проституції...»[1].
Але досвідчений глядач подумав:
«А чого б це міністр по центральному
телебаченню інформує народ про чужу
нам хворобу?». Глядач, звісно, ні на йоту
не повірив міністру, і мав, як завжди,
рацію. Справа в тому, що ще на початку
1986 року в Радянському Союзі був
зареєстрований перший хворий на СНІД.
Однак цей факт не набув розголосу.
Міністерство охорони здоров'я ретельно
приховало всю інформацію [1].
Це був перекладач, який привіз
інфекцію з відрядження до однієї з
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африканських країн. З нього взяли
підписку про нерозголошення таємниці в
обмін на гарантії доброякісного лікування.
Однак, не дивлячись на попередження
лікарів, він все ж встиг заразити близько
тридцяти осіб шляхом статевих стосунків.
Таку інформацію приховати вже не
вдалося. Засоби масової інформації
сповістили радянський народ про появу
СНІДу і ВІЛ-інфікованих у нашій країні.
Благо, що інфікованих було небагато, їх
намагалися ізолювати і в примусовому
порядку відправили на лікування в одну із
столичних клінік [1].
Затишшя тривало рік. У листопаді
1988 року в Елісті несподівано виявили ще
два випадки зараження, а через місяць –
ще сімдесят. Спочатку чиновники від
медицини
всіляко
намагалися
спростувати, що виявлена хвороба –
ВІЛ/СНІД. Висувалися абсурдні версії від
зараження дітей якоюсь маловідомою
хворобою овець, до впливу «вітрів з
Чoрнобиля» [1].
Зрештою, сироватку крові хворих
дітей відправили на аналізи до Швеції і
США. ВІЛ підтвердили. Але навіть після
цього керівники Міністерства охорони
здоров'я ще довго говорили, що в СРСР
немає і не може бути СНІДу [1].
У січні 1989 року в Калмикії
зібралися члени комісії з Міністерства
охорони здоров'я РРФСР і епідслужби
СРСР.
Лікарів
відразу
охрестили
«вбивцями».
Генпрокуратура
РРФСР
завела кримінальну справу. Негайно
звільнили міністра охорони здоров'я
Калмикії та всіх його заступників. Без
роботи залишилися і лікарі дитячої
республіканської лікарні в столиці
Калмицької автономної республіки –
Елісті. «Справа калмицьких лікарів»
стрімко набирала обертів. Медична
комісія рішуче вилучила всі документи,
всі історії хвороби інфікованих дітей та
відправила на експертизу в Ростовський
Інститут акушерства і педіатрії, де
матеріали за цією справою зникли.
Слідство, яке взяло стрімкий старт,
відразу зупинилося. До суду не дійшло.
Справу було припинено в зв'язку з
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відсутністю складу злочину [1].
Однак, на питання, «А як же ВІЛ
проник і поширився в республіканській
дитячій лікарні?», так і не було надано
відповіді.
Одні стверджували, що в лікарню
потрапила
дитина,
заражена
від
серопозитивної матері. Інші, що в лікарні
могли
робити
«ліві»
уколи
гомосексуалістам, повіям і людям, що
«підпільно» лікувалися від венеричних
захворювань. Версія зараження дітей
медичним персоналом була офіційною і
оскарженню не підлягала. Усі малюки
ніби-то були заражені в лікарні через
недбальство медсестер через голки, які не
піддалися стерилізаціі, хоча перевірити і,
тим більше, довести цей факт виявилося
неможливо. Адже з моменту зараження
ВІЛ-інфекцією і до її виявлення пройшло
більше півроку.
Водночас, медперсонал дитячої
лікарні в Елісті намагався оскаржити
винесений їм вирок і висунув свою версію.
Вона була досить правдоподібною і
аргументованою. Але, на жаль, вона могла
завдати сильного удару по престижу
радянської держави. Ситуація загрожувала
скандалом світового рівня. На думку
елістинських лікарів, на дітях апробували
новий препарат, виготовлений з крові
донорів [1].
Після виявлення у дітей, що
лікувалися в лікарні, ВІЛ-інфікування,
елістинські лікарі встигли порівняти
історії
хвороби
заражених
дітей.
Інфікованими виявилися малюки з
різними важкими захворювання у віці до
трьох років, які знаходились в реанімації.
При лікуванні цих дітей використовували
імуноглобулін. Вдалося встановити і
серійний номер використаного препарату,
який був зафіксований в історіях хвороби.
У всіх заражених дітей серійні номери
збіглися (чи не тому зникли історії
хвороби
під
час
експертизи
в
ростовському Інституті акушерства і
педіатрії?). Був встановлений і виробник
імуноглобуліну – лабораторія в одному з
міст на Північному Кавказі [1].
Слід зауважити, що, незважаючи
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на те, що в 1987 році в Радянськім Союзі
був прийнятий закон про суворе
дослідження на ВІЛ не тільки донорів, а й
будь-яких препаратів крові, що надходять
до медичних установ, однак не всі станції
переливання крові могли виконати цю
вказівку. Єдина в СРСР спецлабораторія з
необхідними препаратами і реактивами по
виявленню ВІЛ-інфекції знаходилася в
Москві. Звичайне явище, коли закон
приймається тільки на папері, без
створення умов для його виконання. Усі
розуміють, що дотримуватися його
неможливо, ніхто його не виконує, але, не
дай Бог, комусь потрапити під його
дію [1].
В Елісті знайшли невикористані
ампули з іммуноглобуліном тієї самої
серії. Ампули з препаратом надіслали до
Москви.
Через
тиждень
прийшов
результат – в імуноглобуліні виявлена
ВІЛ-інфекція. Почалася кульмінаційна
частина драми. Для підтвердження версії
елістинских
лікарів
була
потрібна
повторна перевірка, але повторний аналіз
провести не вдалося. За наказом
керівництва санепідемслужби СРСР були
знищені
всі
ампули
сумнівного
імуноглобуліну. Як згадували лікаріучасники цих подій, «... вони вилучили
партію з усіх аптек, лікарень, поліклінік
Ростова-на-Дону, Елісти, Волгограда,
Астрахані і Ставрополя. Ми спостерігали,
як люди у військовій формі власноруч
розбивали ампули і спалювали їх вміст».
Одночасно МОЗ РРФСР повів масовану
атаку на батьків постраждалих дітей. Їх
попереджали, що якщо вони не погодяться
з офіційною версією – шприцевого
зараження, то позбудуться грошової
дотації.
Крайніми
«стрілочниками»
зробили калмицьких медиків [1].
«Це той випадок, коли час не
лікує, – розповідає колишній головний
лікар Елістинської обласної дитячої
лікарні Ельміра Манджіева. - Навіть
сьогодні я не можу спокійно згадувати про
це. Два роки нас тягали по судах,
звинувачували в халатності. На моїх
дверях тоді постійно красувався напис
«вбивця». А ще нас часто запитують: чи

не соромно нам? Зізнаюсь, соромно!
Соромно, що з нашою думкою ніхто не
захотів рахуватися, соромно до цих пір
залишатися «лікарями-вбивцями». Тоді, у
1989 році, лікарі Елісти боялися виходити
з дому. Медсестру зі Ставрополя
розлючені мешканці міста побили до
напівсмерті, після чого вона на все життя
залишилася інвалідом. Елістинські лікарі
не могли доїхати до Ростова-на-Дону на
слідство,
невідомі
люди
зупиняли
автобуси на півдорозі і закидали камінням.
Близько півроку республіканська дитяча
лікарня стояла порожньою. Батьки
боялися туди приводити своїх дітей. І
тільки коли в Елісті померло кілька дітей
від звичайного грипу, батьки почали знову
звертатися до лікарів, до тих самих, яких
ще недавно, з подачі слідчих і чиновників
від медицини, звинуватили у вбивстві
сотень дітей [1].
Трагедія розігралася тоді не лише
в Елісті. СНІД прокотився півднем Росії.
Скрізь, де використовували той самий, що
й в Елісті, імуноглобулін. У травні 1988
року в південних містах Росії було
заражено 264 дитини: в Елісті – 73; в
Ростовській області – 118; у Волгограді 56; у Ставрополі - 17 [1].
Керував кримінальною справою
слідчий В'ячеслав Лі. Він розповідає: «Цю
справу неможливо було розкрити. Зі
сторони Генпрокуратури РРФСР постійно
йшли
погрози.
У
Ростові-на-Дону
місцевий чиновник від медицини найняв
групу проплачених залежних експертів,
які не визнавали жодної іншої версії,
окрім вини медичного персоналу, які нібито порушували правила асептики й
антисептики. Хоча всім неупередженим
зрозуміло, що інфіковані були лише діти,
які отримали імуноглобулін певної серії і
лише в тих містах, куди він потрапив. В
інших закладах охорони здоров'я СРСР, де
злосчасний інфікований імуноглобулін не
використовувався, ні спалахів, ні епідемії
інфікування ВІЛ/СНІДом на той час не
спостерігалося, хоча дотримання правил
асептики і антисептики було скрізь
суворим і однаковим» [1].
Незважаючи
на
прогрес
у
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тестуванні
донорів,
компонентів
донорської крові і препаратів, що з неї
виготовляють,
проблема
гемотрансфузійного
інфікування
не
втратила гостроти. Це зумовлено тим, що
захворюваність
на
інфекції
з
гемотрансфузійним
шляхом
передачі
залишається ще досить високою, хоча й
має тенденцію до зниження [2, 3, 4, 7, 9].
На сьогодні в Україні офіційна
статистика
захворюваності
ВЛІ
не
відображає істинної ситуації. Реєструється
декілька тисяч випадків ВЛІ на рік (серед
них: 45% – внаслідок післяопераційних
ускладнень, 43% – гнійно-септичні
інфекції серед новонароджених, 6% – це
інфекції сечовивідних шляхів та ще 6%
припадають на інші інфекції) [6].
Оцінюючи
показники
захворюваності
у
світі,
які
оприлюднюються
Всесвітньою
організацією охорони здоров’я (ВООЗ),
ряд фахівців цілком слушно вважає, що
реальна ситуація із захворюваністю на
ВЛІ в Україні може бути на порядок
вищою [5].
Внутрішньолікарняна
(нозокоміальна, госпітальна) інфекція –
інфекційне захворювання, що виникло у
хворого під час його лікування або
обстеження в закладі охорони здоров'я або
після того, безпосередньо пов'язане з
перебуванням або відвідуванням закладу
охорони здоров'я [6].
Гемотрансфузійна інфекція – це
інфекційне захворювання, що виникло в
пацієнта під час його лікування або
діагностичного обстеження в закладах
охорони здоров'я або після виписки з
нього, внаслідок переливань компонентів
крові та її препаратів, що були виготовлені
з крові інфікованих донорів, незважаючи
на результати лабораторних досліджень,
згідно з якими компоненти крові або
препарати, виготовлені з крові були
визнані придатними для трансфузій [6].
До гемотрансфузійних інфекцій
також відноситься будь-яке інфекційне
захворювання медичного персоналу, що
виникло внаслідок виконання службових
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обов’язків в закладі незалежно від часу
появи симптомів захворювання
Поряд
з
терміном
внутрішньолікарняна
інфекція
(ВЛІ),
широко використовуються такі поняття,
як: «self-infections», «cross-infections» и
«environmental-infections» [5].
Self-infections (самоінфікування) –
інфекція, джерелом якої є сам хворий на
гостру, стерту або хронічну форму
інфекційних
захворювань,
внаслідок
пошкодження природних захисних бар'єрів
або активації через ослаблення іммунітету
патогенних
і
умовно-патогенних
мікроорганізмів із різних вогнищ їхнього
перебування
в
організмі
пацієнта.
Наприклад: раньова інфекція внаслідок
попадання мікрофлори зі шкіри пацієнта в
підшкірну жирову клітковину, попадання
мікрофлори з кишечника в черевну
порожнину при оперативних втручаннях.
Самоінфікування
гемотрансфузійними
інфекціями неможливе за визначенням.
Контактний шлях передачі відіграє
роль у розповсюдженні інфекцій, які
потрапляють через шкіру та слизові
оболонки. До цієї групи належать абсцеси,
гнійні менінгіти після спинномозкової
пункції, правець, газова гангрена. Ці
інфекції найчастіше зустрічаються в
хірургічних стаціонарах, але можуть
виникати у відділеннях іншого профілю.
Джерелом
мікроорганізмів,
які
потрапляють у рану, є деякі ділянки тіла
хворого, які знаходяться безпосередньо
біля операційного поля [5].
«Cross-infections»
означає
інфекцію, джерелом якої послужила інша
людина: від пацієнта до пацієнта або від
медичного персоналу лікувального закладу
до пацієнта. Можна провести аналогію з
«перехресним інфікуванням» контактнопобутовим
шляхом через предмети
догляду за хворими, білизну, медичні
інструменти, апаратуру, а також руки
медперсоналу. Сюди ж відноситься
аліментарний шлях інфікування – через
воду для пиття, харчові продукти тощо [5].
«Environmental-infections»
–
інфекції, фактором передачі для яких
послужило оточуюче пацієнта госпітальне
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середовище. До цієї групи відносяться
більшість кишкових інфекцій та інфекції
дихальних шляхів, серед яких має
значення
повітряно-крапельний
або
аерозольний
(кондиціонери
із
зволожувачами, вентиляційні системи,
вдихання водного чи пилового аерозолю
при
фізіотерапевтичних
процедурах,
будівельні, ремонтні або земляні роботи,
що ведуться в лікувальному закладі або в
безпосередній близькості біля нього) [5].
Нарешті, парентеральний шлях
інфікування при введенні інфікованих
препаратів крові, розчинів та інших
лікарських препаратів. Головна група
збудників гемотрансфузійних інфекцій –
віруси гепатиту та вірус імунодефіциту
людини (ВІЛ). Цьому можуть сприяти
переливання крові або її препаратів, не
перевірених на наявність відповідних
збудників;
інвазивні
маніпуляції,
проведені з використанням нестерильних
інструментів тощо [4, 6, 7, 8, 9].
Щодо збудників трансмісивних
іфекцій, то існує реальна можливість
зараження наступними інфекціями при
трансфузіях: вірусами гепатитів – А. В, С,
D, Е, F, G; вірусами ВІЛ/СНІДу;
цитомегаловірусами; малярією; сифілісом;
лейшманіозом; бруцельозом; філяріатозом;
токсоплазмозм;
трипаносомозом та
іншими відомими та на сьогодні ще
невідомими
інфекціями,
які
супроводжуються
бактеріємією
як

більшість збудників сепсису, еептичного
ендокардиту, пріонної хвороби тощо. У
цьому контексті хочемо підкреслити, що
компоненти крові та препарати, що з неї
виготовляються, в Україні перевіряються
лише на 4 інфекції: вірус гепатиту В; вірус
гепатиту С; вірус ВІЛ/СНІДУ; збудник
сифілісу, у той час як збудників
гемотрансмісивних
інфекцій
відомо
більше 30 [6].
Особливістю
гемотрансфузійних
інфекцій є те, що інфікування ними
відбувається не тільки від хворих, але й від
практично здорових людей, в крові яких
циркулює збудник, однак клінічних
проявів захворювання немає.
Крім того, треба мати на увазі, що
негативний лабораторний тест зменшує
ризик, але не гарантує від зараження,
оскільки чутливість лабораторних методів
не завжди є вищою від мінімального рівня,
за якого можливе інфікування [2, 3, 7].
У таблиці 1 представлено ризик
зараження
залежно
від
вірусного
навантаження (кількість вірусних часток в
1 мл крові).
Так,
чутливість
полімеразної
ланцюгової реакції, яку використовують
для виявлення вірусу гепатиту С,
становить не менше 75 МО/мл або 188
копій РНК/мл, тоді як можливість
інфікування
вірусом
гепатиту
С
реалізується за наявності в крові донора 10
копій РНК/мл.
Таблиця 1

Ризик зараження в залежності від вірусного навантаження
Збудники

Кількість часток в 1 мл крові

Передача через укол голкою

ВІЧ

10 – 10 000

0 – 0,3% (1/ 300)

НВV (гепатит В)

100 – 1 000 000 000

6 – 30% (1/5)

HCV (гепатит С)

10 – 1 000 000

3 – 6 % ( 1/20)

Інфекційна безпека
крові
забезпечується
заходами:
- відбором донорів;

донорської
наступними

лабораторною
перевіркою
донорської крові та її компонентів на
маркери гемотрансмісивних інфекцій;
карантинізацією
донорської
плазми;
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видаленням
лейкоцитів
(лейкофільтрація)
із
компонентів
донорської крові;
- інактивацією вірусів та бактерій у
компонентах донорської крові.
Донорська
кров
проходить
скринінг, який регламентується наказом
МОЗ України від 19.02.2013 № 13 «Про
затвердження
порядку
скринінгу
донорської крові та її компонентів на
гемотрансмісивні інфекції».
Скринінг – дослідження зразків
сироватки, плазми крові донорів або осіб,
які виявили бажання бути донорами, на

маркери гемотрансмісивних інфекцій з
метою забезпечення безпеки крові та її
компонентів.
Варто пам'ятати, що завжди існує
ризик передачі інфекційних захворювань з
кров'ю та її компонентами, який
обумовлений не лише недостатньою
чутливістю
лабораторних
методів
дослідження, але й серонегативним
періодом, під час якого проводилися
лабораторні дослідження на виявлення
ВІЛ-інфекції, вірусів гепатитів B і C та
сифілісу.

Таблиця 2
Можливі шляхи передачі та групи високого ризику парентерального інфікування
Шляхи зараження

Групи високого ризику

Ін’єкції нестерильними голками
Гемодіаліз
Пошкодження шкірних покривів
голками та гострими краями
інструментів. Так звана медична
аварія.
Переливання
компонентів крові
та її препаратів (у тому числі. VIII
фактора згортання при лікуванні
гемофілії)
Татуювання

Наркомани
Діалізні хворі
Медичні працівники, у тому числі лаборанти, які
мають професійні контакти з голками, іншими
гострими інструментами, медичною апаратурою та
відходами (битим лабораторним склом тощо).
Реципієнти донорської крові, що отримують часті
трансфузії. Хворі на гемофілію, які отримували
трансфузії факторів згортання (коли не проводився
скринінг і знезаражування)
Засуджені в пеніцитарних закладах, богема та її
мавпувальники серед молоді, особливо підлітки
Статеві контакти
Переважно
гомосексуали
та
бісексуали,
які
практикують анальний секс
Вертикальний
(внутріутробний) Новонароджені від інфікованих матерів
шлях (від матері до дитини)
Серонегативний період – це період,
під час якого вірус вже знаходиться в крові
людини, але серологічні реакції не
підтверджують інфікування, оскільки
імунна система ще не почала виробляти
антитіла до вірусу. Це пояснюється тим,
що лімфоцити Т-хелпери виробляються в
недостатній кількості, або просто не
реагують на проникнення вірусу до
організму.
У таблиці 2 показано можливі
шляхи зараження та групи ризику
інфікування,
збудниками
гемотрансмісивних інфекцій.
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Основною
причиною
розповсюдження ВЛІ, що передаються
трансфузійним шляхом, є переливання
компонентів і препаратів крові. Запорукою
нерозповсюдження
парентеральних
інфекцій
є запровадження системи
реєстрації донорів, їх ретельне, у тому
числі лабораторне, обстеження та завчасне
відведення груп ризику від донорства.
Найбільшу небезпеку в якості
потенційних донорів становлять інєкційні
наркомани. Тому відбір донорів необхідно
проводити не лише за клінічними
ознаками наркоманій, але й запровадити
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до 80,0-90,0%. Тому всю апаратуру й
обладнання
гемодіалізних
центрів
необхідно вважати інфікованими вірусами
гепатиту.
У таблиці 3 наведено причини
відведення від донорства осіб, які раніше
вже були донорами (дійсні донори), та
осіб, які вперше виявили бажання стати
донорами (потенційні донори).

скринінг потенційних донорів на вживання
наркотичних речовин за допомогою
сучасних тест-систем.
Лікарняним середовищем з високим
ризиком інфікування як пацієнтів, так і
медперсоналу, є центри і відділення
гемодіалізу. Інфікування медичних сестер
вірусами гепатитів В і С у відділеннях
гемодіалізу сягає 10,0-15,0%, а пацієнтів –

Таблиця 3
Причини відведення від донорства в Житомирській області
Дійсні
донори
Назва показника

Абс. M±m, %

Поверхневий HbsAg, HBV
Антитіла до вірусу гепатиту С, НВС
Антитіла до ВІЛ
Антитіла до антигенів блідої спірохети
(сифілісу)
Підвищений рівень
аланінамінотрансферази
Підвищений рівень білірубіну
Гематологічні показники, знижений
рівень гемоглобіну і еритроцитів
Інші протипокази
Разом

Потенційні
донори

Разом

Абс.

M±m, %

Абс.

M±m, %

89
140
28
104

5,8±0,6
9,1±0,7
1,8±0,4
6,7±1,7

40
59
32
46

2,6±0,4
3,9±0,5
2,0±0,4
3,0±0,5

129
199
60
150

8,4±0,7
13,0±0,9
3,9±0,5
9,8±1,0

311

20,3±1,0

322

21,0±1,0

633

41,3±1,3

4
103

0,3±0,1
6,7±0,7

2
98

0,2±0,1
6,3±0,6

6
201

0,4±0,1
13,1±0,9

98
877

6,4±0,6
57,2±1,3

56
655

3,7±0,5
42,8±1,3

154 10,3±1,0
1532 100,0±0,0

Перше, що звертає на себе увагу, висока
питома вага осіб з підвищеним рівнем
ферменту аланінамінотрансферези (АЛТ) в
обох групах: так серед дійсних донорів
частка осіб з підвищеним рівнем АЛТ
становила 20,3±1,0%; серед потенційних
донорів частка осіб з підвищеним рівнем
АЛТ складала 21,3±1,0%.
Підвищений рівень так званої
«печінкової» трансамінази (АЛТ) свідчить
про ураження печінки іншими, окрім В і С,
вірусами гепатиту (D, E, F, G тощо), на які
лабораторне обстеження донорів на
Житомирщині не проводиться через брак
реактивів і відповідного лабораторного
обладнання.
На другому місці серед причин
відведення донорів були гематологічні
показники (низький рівень гемоглобіну та
еритроцитів). Частка таких осіб серед

дійсних донорів становила
6,7±0,7%
випадків, серед потенційних - 6,3±0,7%.
Серед інфекцій, що передаються
трансфузійним шляхом, у донорів обох
груп найчастіше спостерігали інфікування
вірусом гепатиту С: 199 осіб (13,0±0,9%
випадків). Разом інфікування вірусами
гепатитів В і С становили 21,4±1,0%
випадків, що в 5,5 раза частіше, ніж ВІЛінфікування.
Досить
високим
залишається
інфікування донорів сифілісом (9,8±1,0%).
При цьому питома вага інфікування
дійсних донорів блідою спірохетою 104
особи (6,7±1,7% випадків) значно вище,
ніж інфікування потенційних донорів: 46
осіб (3,0±0,5% випадків). Відзначена
тенденція більш широкого поширення
трансмісивних інфекцій серед дійсних
донорів у порівнянні з потенційними,
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спостерігається
серед
інфікованих
вірусами гепатиту В і С. Так, частка
дійсних донорів, інфікованих вірусом
гепатиту В, становила 5,8±0,6%, у той час,
як аналогічна частка серед осіб, які мали
бажання
стати
донорами,
складала
2,6±0,4%. Різниця статистично вірогідна,
р<0,05. Частка інфікованих вірусом
гепатиту С серед дійсних донорів
становила
9,1±0,7%, у той час як
аналогічна частка серед потенційних
донорів складала 3,9±0,5%. Різниця
статистично вірогідна, р<0,01. Лише серед
осіб обох груп, відведених від донорства
через інфіковання ВІЛ, не спостерігали
статистично значимої різниці.
Це свідчить про те, що особи, які
вже здавали кров (платні донори),
продовжують вести легковажний спосіб
життя, тому інфікування їх є вищим, ніж в
осіб, що виявили бажання стати донорами
(потенційних донорів), незважаючи на
поінформованість щодо трансмісивних
інфекцій та інфекцій, що передаються
статевим шляхом.
Важливість лабораторної служби
для
медицини
важко
переоцінити.
Більшість з клінічних рішень у медицині
грунтуються на результатах лабораторних
досліджень, а для підтвердження діагнозу
наявності інфекційного захворювання без
лабораторних показників обійтися майже
неможливо. Саме тому так важливо
покращувати
систему
лабораторної
діагностики
в
Україні.
Це
дасть
можливість
знизити
відсоток
захворюваності на ВЛІ.
У зв'язку з високою захворюваністю
внутрішньолікарняними
інфекціями
медичного персоналу виникає необхідність
в удосконаленні заходів професійної
безпеки медичного персоналу як важливої
складової
частини
заходів
щодо
профілактики
ВЛІ
та
формування
безпечного лікарняного середовища.
Вважаємо за доцільне включити до
переліку заходів безпеки персоналу
закладів охорони здоров'я наступні основні
положення:
- навчання персоналу свідомому
ставленню і ретельному виконанню вимог
100

протиепідемічного режиму, що дозволить
запобігти і значно знизити ризик
захворювання на ВЛІ;
- забезпечення безпеки робочого
місця;
- забезпечення персоналу засобами
індивідуального захисту;
- доведення до
автоматизму
виконання практичних навичок при
використанні стандартних технологій
діагностичних і лікувальних процедур;
- виявлення та елімінація процедур і
маніпуляцій, пов'язаних з підвищеним
ризиком зараження;
- використання нових, більш
безпечних технологій діагностики і
лікування,
зокрема
максимальне
використання
предметів догляду за
хворими одноразового використання;
забезпечення
ефективного
знезараження медичного інструментарію
та засобів догляду за пацієнтами
багаторазового використання;
- використання вакуумних систем
для забору крові для лабораторних
досліджень;
на
скринінг
медперсоналу
наявність інфекцій при прийомі на роботу і
в період роботи;
- диспансеризація персоналу і
створення відповідного реєстру даних;
- вакцинація медичного персоналу
проти гепатиту В, дифтерія, правця і низки
інших небезпечних інфекцій;
проведення
екстреної
профілактики ВЛІ при позаштатних
аварійних ситуаціях.
Медперсонал (особливо медичні
сестри і лаборанти) повинні знати,
пацієнти яких категорій можуть бути
носіями збудників гемотрансфузійних
інфекцій, що можуть призвести до
виникнення ВЛІ у відділенні та до
професійного
зараження
медичного
персоналу.
До таких осіб належать:
- пацієнти з жовтяницею або
захворюванням печінки;
- пацієнти гемодіалізних центрів і
відділень;
- наркомани;
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- повії;
- чоловіки-гомосексуалісти;
- особи з великим татуюванням;
- особи, які нещодавно прибули із
тропічних і субтропічних країн;
- хворі на гемофілію;
- пацієнти після переливання
компонентів крові.
Практичні
рекомендації
щодо
попередження професійного інфікування
медперсоналу.
Для попередження інфікування
внутрішньолікарняними
гемотрансфузійними інфекціями під час
виконання своїх професійних обов’язків
медичним працівниками слід пам'ятати і
застосовувати 7 універсальних заходів
безпеки.
1. Мити руки до і після будь-якого
контакту з пацієнтом. Руки слід мити у
теплій проточній воді з милом. Після
миття висушувати руки індивідуальним
рушником, який потрібно міняти щоденно,
або
серветками
одноразового
використання. Слід уникати для миття рук
частого використання дезінфектантів, які
здатні викликати подразнення шкіри і
дерматит, що полегшує проникнення
збудників через шкіру.
2. Розглядати кров і всі інші рідкі
виділення
пацієнтів
як
потенційно
інфіковані і працювати з ними тільки в
рукавичках, захисних окулярах, масках.
3.
Одразу після застосування
помістити
використані
інструменти
(шприци,
троакари,
катетери,
скарифікатори,
стилети
тощо)
у
спеціальний контейнер для утилізації
гострих предметів, ніколи не знімати із
шприців голкотримачів і голок, не
проводити
ніяких
маніпуляцій
із
використаними голками та іншими
означеними гострими інструментами.
4. Користуватися засобами захисту
(спецодягом, окулярами і масками) для
уникнення можливого попадання бризок
крові чи рідких виділень на обличчя та на
інші відкриті частини тіла.
5. В операційних, прозекторських,
гемодіалізних та інших небезпечних щодо
інфікування відділеннях икористовувати

спеціальний вологонепроникний одяг для
захисту тіла від можливого просочування
бризок крові чи рідких виділень.
6.
Розглядати всю білизну,
забруднену
кров'ю
чи
рідкими
виділеннями, як потенційно інфіковану.
7.
Розглядати
всі
зразки
біоматеріалів для лабораторних аналізів як
потенційно інфіковані. Бланки направлень
в лабораторію категорично забороняється
розміщувати разом з біоматеріалом в
контейнерах чи біксах, їх слід доставляти в
окремому поліетиленовому пакеті.
У разі медичної аварії (отримання
травми голкою або іншим гострим
інструментом) негайно обробити рану і
повідомити про такий випадок завідувачу
відділенням.
Якщо контакт з кров'ю, іншими
біологічними рідинами або матеріалами
супроводжується порушенням цілості
шкіри (уколом, порізом), медичний
працівник повинен:
зняти
рукавички
робочою
поверхнею всередину;
- видавити кров з рани;
- ушкоджене місце обробити одним
з антисептиків (70% розчином етилового
спирту, 5% настоянкою йоду, 3% розчином
пероксиду водню);
- ретельно вимити руки з милом під
проточною водою, а потім обробити їх
70% розчином етилового спирту;
- на рану накласти пластир;
- за необхідності продовження
роботи одягнути напальчник і одягнути
нові гумові рукавички.
У разі забруднення рук кров'ю без
ушкодження шкіри слід негайно обробити
їх тампоном, зволоженим дезінфекційним
розчином, вимити двічі теплою водою з
милом, насухо витерти індивідуальним
рушником або серветкою одноразового
використання і обробити 70% етиловим
спиртом.
У разі потрапляння біоматеріалу на
слизові оболонки:
- ротову порожнину прополоскати
70% розчином етилового спирту;
- в порожнину носа закапати 30%
розчин альбуциду;
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- очі промити водою (чистими
руками),
закапати
30%
розчином
альбуциду.
У разі потрапляння біоматеріалу на
одяг:
- одяг зняти й занурити в один з
дезінфекційних розчинів;
- шкіру рук та інших ділянок тіла в
разі їх забруднення через одяг протерти
70% розчином етилового спирту, потім
промити водою з милом і повторно
протерти спиртом;
- забруднене взуття двічі протерти
серветкою, змоченою в розчині одного з
дезінфекційних засобів.
Висновки.
1. Внутрішньолікарняні інфекції, у
тому числі ті з них, що передаються
гемотрансфузійним шляхом, мають досить
велику поширеність в Україні.
2. Боротьба з ними включає багато
складних
і
трудомістких
заходів,
ефективність яких знижується через
відсутність належної реєстрації всіх без
винятку випадків інфікування.
3.
На
сьогодні
найбільш
ефективним
засобом
протидії
розповсюдженню
гемотрансмісивних
інфекцій є лабораторне обстеження
донорів, а також компонентів донорської
крові
і
лікарських
препаратів,
виготовлених з крові.
4. Лабораторний контроль різко
знижує ризик інфікування реципієнтів,
однак не забезпечує повного виключення
можливості інфікування через недостатню
чутливість лабораторних методів та
наявність серонегативного періоду в
інфікованих донорів
5. У зв'язку з потенційною
можливістю
інфікування
медичного
персоналу
виникає
необхідність
у
суворому дотриманні вимог і правил
професійної безпеки. Для попередження

інфікування
внутрішньолікарняними
гемотрансфузійними інфекціями під час
виконання своїх професійних обов’язків
медичному персоналу слід пам'ятати і
застосовувати 7 універсальних заходів
безпеки.
- Мити руки до і після будь-якого
контакту з пацієнтом.
- Розглядати кров і всі інші рідкі
виділення
пацієнтів
як
потенційно
інфіковані і працювати з ними тільки в
рукавичках, захисних окулярах і масках.
- Одразу після застосування
помістити використані інструменти в
спеціальний контейнер для утилізації
гострих предметів і ніколи не проводити
ніяких маніпуляцій з використаними
голками та іншими означеними гострими
інструментами.
- Користуватися індивідуальними
засобами захисту (окуляри, маска, халат,
взуття)
для
уникнення
можливого
попадання бризок крові чи рідких виділень
на обличчя та інші відкриті частини тіла.
- В операційних, прозекторських,
гемодіалізних та інших небезпечних щодо
інфікування відділеннях використовувати
спеціальний вологонепроникний одяг для
захисту тіла від можливого потрапляння
шляхом просочування бризок крові чи
рідких виділень.
Розглядати
всю
білизну,
забруднену
кров'ю
чи
рідкими
виділеннями, як інфіковану і працювати з
ними тільки в індивідуальних засобах
захисту.
- Розглядати всі зразки матеріалів
для
лабораторного дослідження як
потенційно інфіковані і працювати з ними
тільки в засобах захисту та суворо
дотримуватися
вимог
професійної
інфекційної безпеки.
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РОЛЬ ЛАБОРАТОРНОЇ СЛУЖБИ У ФОРМУВАННІ БЕЗПЕЧНОГО ЛІКАРНЯНОГО
СЕРЕДОВИЩА ШЛЯХОМ ПРОТИДІЇ ГЕМОТРАНСМІСИВНОМУ ІНФІКУВАННЮ
ПАЦІЄНТІВ І МЕДПЕРСОНАЛУ
Свиридюк В.З., Штернова Н.Г.
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради
Резюме. У структурі внутрішньолікарняних інфекцій значну частку становлять
інфекції, що передаються трансфузійним шляхом. Донорська кров, її компоненти та
препарати, виготовлені з крові,
широко використовуються при лікуванні багатьох
захворювань. Але переливання компонентів крові та використання препаратів, виготовлених з
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крові, іноді може стати причиною інфікування гемотрансфузійними інфекціями, частина з
яких досить небезпечна, а деякі можуть призводити навіть до смертельних випадків.
Протидія гемотрансфузійному інфікуванню не зводиться лише до дотримання правил
асептики і використання одноразових шприців, інструментів та предметів догляду за
пацієнтами. Найбільшу небезпеку в якості джерела інфікування гемотрансфузійним шляхом
становлять компоненти та препарати крові, що не пройшли належної лабораторної перевірки
і сертифікації.
Мета роботи – вивчити шляхи гемотрансфузійного інфікування та удосконалити
заходи щодо його профілактики в закладах охорони здоров'я.
Для досягнення мети використано клінікостатичний метод аналізу лабораторних
показників, на основі яких відбувається відхилення від донорства осіб, що бажають стати
платними донорами.
Результати. Сьогодні в Україні офіційна статистика захворюваності на нозокоміальні
інфекції не відображає істину ситуацію. Реєструється по декілька тисяч випадків на рік.
Порівнюючи показники захворюваності у світі, які оприлюднюються Всесвітньою організацією
охорони здоров’я, ряд дослідників вважає, що реальна ситуація із захворюваністю на
внутрішньолікарняні інфекції в Україні може бути на порядок вищою. Щодо збудників
гемотрансмісивних іфекцій, то існує можливість зараження наступними інфекціями при
трансфузіях: вірусами гепатитів – А. В, С, D, Е, F, G; вірусами ВІЛ/СНІДу;
цитомегаловірусами; малярією; сифілісом; лейшманіозом; бруцельозом; філяріатозом;
токсоплазмозм; трипаносомозом та іншими відомими та на сьогодні ще не відомими
інфекціями, які супроводжуються бактеріємією як більшість збудників сепсису, пріонної
хвороби тощо. У цьому контексті варто звернути увагу, що компоненти крові та препарати,
що з неї виготовляються, в Україні перевіряються лише на 4 наступні інфекції: вірус гепатиту
В; вірус гепатиту С; вірус ВІЛ/СНІДУ та збудник сифілісу, тоді як збудників
гемотрансмісивних інфекцій відомо більше 30. Крім того варто пам'ятати, що негативний
лабораторний тест зменшує ризик, але не гарантує від зараження, оскільки чутливість
лабораторних методів не завжди є вищою від мінімального рівня, за якого можливе
інфікування. Завжди існує ризик передачі інфекційних захворювань з кров'ю та її
компонентами, який обумовлений не лише недостатньою чутливістю лабораторних методів
дослідження, але і серонегативним періодом розвитку інфекції у донорів, під час якого
проводилися лабораторні дослідження на виявлення ВІЛ-інфекції, вірусних гепатитів B і C та
сифілісу. Серед причин відведення від донорства в центрі заготовки крові Житомирської
області перше місце посідає частка потенційних донорів з підвищеним рівнем ферменту
аланінамінотрансферези, яка
становить 21,3±1,0% серед всіх причин відведення від
донорства. Підвищений рівень так званої «печінкової» трансамінази свідчить про враження
печінки іншими, окрім В і С, вірусами гепатиту (D, Е. F тощо), на які лабораторне
обстеження донорів на Житомирщині не проводиться через брак реактивів і відповідного
лабораторного обладнання. На другому місці серед причин відведення донорів були
гематологічні показники (низький рівень гемоглобіну та еритроцитів). Частка таких осіб
серед потенційних донорів становила 6,3±0,7%. Серед інфекцій, що передаються
гемотрансфузійним шляхом, у донорів найчастіше спостерігали інфікування вірусом гепатиту
С (13,0±0,9% випадків). Разом інфікування вірусами гепатитів В і С становили 21,4±1,0% всіх
випадків, що в 5,5 раза частіше, ніж частка ВІЛ-інфікованих серед осіб, відсторонених від
донорства.
Висновки. Внутрішньолікарняні інфекції, в тому числі ті з них, що передаються
гемотрансфузійним шляхом, мають досить велику поширеність в Україні. Боротьба з ними
включає багато складних і трудомістких заходів, ефективність яких знижується через
відсутність належної реєстрації всіх випадків інфікування. Найбільш ефективним засобом
протидії розповсюдженню гемотрансмісивних інфекцій на сьогодні є лабораторне обстеження
донорів, компонентів донорської крові і лікарських препаратів, виготовлених з крові донорів.
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Лабораторний контроль різко знижує ризик інфікування реципієнтів, однак не забезпечує
повного виключення можливості інфікування через недостатню чутливість лабораторних
методів та наявність серонегативного періоду в інфікованих донорів.
Ключові слова: безпечне лікарняне середовище, внутрішньолікарняні інфекції,
гемотрансмісивні інфекції, лабораторний контроль донорів, компонентів крові і препаратів,
що виготовляються з крові.
РОЛЬ ЛАБОРАТОРНОЙ СЛУЖБЫ В ФОРМИРОВАНИИ БЕЗОПАСНОЙ БОЛЬНИЧНОЙ
СРЕДЫ ПУТЕМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ГЕМОТРАНСМИССИВНОМУ
ИНФИЦИРОВАНИЮ ПАЦИЕНТОВ И МЕДПЕРСОНАЛА
Свиридюк В.З., Штернова Н. Г.
КВУЗ «Житомирский медицинский институт» Житомирского областного совета
Резюме. В структуре внутрибольничных инфекций значительную долю составляют
инфекции, передающиеся трансфузионным путем. Донорская кровь, ее компоненты и
препараты, изготовленные из крови, широко используются при лечении многих заболеваний. Но
переливание компонентов крови и использование препаратов, изготовленных из донорской
крови, иногда может стать причиной инфицирования гемотрансфузионными инфекциями,
часть из которых достаточно опасна, а некоторые могут приводить даже к смертельным
исходам.
Противодействие гемотрансфузионному инфицированию не сводится к соблюдению
правил асептики, использования одноразовых шприцев, инструментов и предметов ухода за
пациентами.
Наибольшую
опасность
в
качестве
источника
инфицирования
гемотрансфузионным путем составляют компоненты и препараты крови, которые не прошли
должной лабораторной проверки и сертификации.
Цель работы – изучить пути гемотрансфузионного инфицирования и
усовершенствовать меры по его профилактике в учреждениях здравоохранения.
Для достижения цели использовано клиникостатистический метод анализа
лабораторных показателей, на основе которых происходит отстранение от донорства лиц,
желающих стать платными донорами.
Результаты. На сегодня в Украине официальная статистика заболеваемости
нозокомиальными инфекциями не отражает истинную ситуацию. Регистрируется по
несколько тысяч случаев в год. Сравнивая показатели заболеваемости в мире, которые
публикуются Всемирной организацией здравоохранения, ряд исследователей считает, что
реальная ситуация с заболеваемостью внутрибольничными инфекциями в Украине может
быть на порядок выше. В отношении возбудителей гемотрансмиссивных ифекций, то
существует возможность заражения следующими из них при гемотрансфузиях: вирусами
гепатитов - А. В, С, D, Е, F, G; вирусами ВИЧ/СПИДа; цитомегаловирусами; малярией;
сифилисом; лейшманиозом; бруцеллезом; филяриатозом; токсоплазмозом; трипаносомозом и
другими известными на сегодня и еще не известными инфекциями, сопровождающимися
бактериемией подобно большинству возбудителей сепсиса, прионной болезни и тому подобное.
В этом контексте стоит обратить внимание на то, что компоненты крови и препараты, из
которой они изготавливаются, в Украине проверяются только на 4 следующие инфекции:
вирус гепатита В; вирус гепатита С; вирус ВИЧ/СПИДа и возбудитель сифилиса, в то время
как возбудителей гемотрансмиссивных инфекций известно более 30. Кроме того, следует
помнить, что негативный лабораторный тест уменьшает риск, но не гарантирует от
заражения, поскольку чувствительность лабораторных методов не всегда выше минимального
уровня, при котором возможно инфицирование. Всегда существует риск передачи
инфекционных заболеваний с кровью и ее компонентами, который обусловлен не только
недостаточной чувствительностью лабораторных методов исследования, но и
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серонегативным периодом развития инфекции у доноров, во время которого проводились
лабораторные исследования на выявление ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C и
сифилиса. Среди причин отвода от донорства в центре заготовки крови Житомирской
области первое место занимает доля потенциальных доноров с повышенным уровнем
фермента аланинаминотрансферезы (АЛТ), которая составляет 21,3±1,0% среди всех причин
отвода от донорства. Повышенный уровень так называемой «печеночной» трансаминазы
свидетельствует о поражении печени другими, кроме В и С, вирусами гепатита (D, Е. F, G и
т. п.), на которые лабораторное обследование доноров на Житомирщине не проводится из-за
отсутствия реактивов и соответствующего лабораторного оборудования. На втором месте
среди причин отвода доноров были гематологические показатели (низкий уровень гемоглобина
и эритроцитов). Доля таких лиц среди потенциальных доноров составила 6,3±0,7%. Среди
инфекций, передающихся гемотрансфузионным путем, у доноров зачастую наблюдали
инфицирование вирусом гепатита С (13,0±0,9% случаев). В то же время, инфицирование
вирусами гепатитов В и С составляли 21,4±1,0% от всех случаев, что в 5,5 раза чаще, чем доля
ВИЧ-инфицированных среди отстраненных от донорства.
Выводы. Внутрибольничные инфекции, в том числе те из них, которые передаются
гемотрансфузионным путем, имеют достаточно большую распространенность в Украине.
Борьба с ними включает много сложных и трудоемких мероприятий, эффективность которых
понижается из-за отсутствия надлежащей регистрации всех случаев инфицирования.
Наиболее эффективным средством противодействия распространению гемотрансмиссивных
инфекций на сегодня есть лабораторное обследование доноров, компонентов донорской крови и
лекарственных препаратов, изготовленных из крови. Лабораторный контроль резко снижает
риск инфицирования реципиентов, однако не обеспечивает полного исключения возможности
инфицирования из-за недостаточной чувствительности лабораторных методов и наличия
серонегативного периода развития болезни в инфицированных доноров.
Ключевые слова: безопасная больничная среда, внутрибольничные инфекции,
гемотрансмиссивные инфекции, лабораторный контроль доноров, компонентов крови и
препаратов, изготавливаемых из крови.
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УДК 616.9(045)
КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ІНФЕКТОЛОГІЇ У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ ЗАГРОЗОЮ
ВИНИКНЕННЯ НОВИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ
Табачук Л. П.
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради
A COMPREHENSIVE APPROACH TO THE STUDY OF INFECTOLOGY DUE TO RISKS
OF NEW INFECTIOUS DISEASES
Tabachuk L. P.
MHEI «Zhytomyr Medical Institute» Zhytomyr Regional Council
Abstract. At the beginning of the 21-st century, the humanity faces a global problem of the
viability of the population. One of such global challenges is the threat of the emergence of infectious
diseases, such as "traditional" ones, and new epidemics, the consequences of which could be
disastrous for the entire human race. A special place is occupied by the issues of bioterrorism and the
spread of highly contagious infections.
According to the data of World Health Organization during last 20 years there were
discovered more than 30 new disease-causing microorganisms, which are causative agents of not
previously known infections. They are called emerging (suddenly appeared ones) infections that
cause epidemic situation with unanticipated consequences.
New viral infections are of particular significance and danger that represents an extremely
serious problem for practical health. The main cause of their occurrence in the opinion of leading
specialists is the constant change of the genome (the totality of genes contained in a single set of
chromosomes of cells), changes (usually worsening), social conditions, and terms of the external
environment.
Medical students studying infectology should take into account the task of dealing with
"traditional" infectious diseases and new infections, and conclude with a basic principle: the object of
treatment is a sick person".
Students should understand that different versions of infectious pathology may be encountered
in medical branch of any profile.
Key words: epidemic, pandemic, workable measures.
Актуальність. На початку ХХІ ст.
перед
людством
постала
глобальна
проблема
забезпечення
життєздатності
населення. Однією з таких глобальних
проблем є загроза виникнення інфекційних
хвороб як «традиційних», так і нових, а
також їх епідемій, наслідки яких можуть
виявитися катастрофічними для всього роду
людського. Особливе місце займають
питання біотероризму й розповсюдження
високо контагіозних інфекцій [1, 2, 3].
За даними ВООЗ за останні 20 років
виявлено більше 30 нових хвороботворних
мікроорганізмів, що є збудниками раніше не
відомих інфекцій. Їх прийнято називати
emerging (ті, що зненацька з’явилися)

інфекціями, що викликають непередбачені
по своїх наслідках надзвичайні епідемічні
ситуації [1, 2, 3].
Особливу значимість і небезпеку
здобувають нові вірусні інфекції. Основними
причинами їх
виникнення, на думку
провідних спеціалістів, є постійна зміна
генома (сукупності генів, що втримуються в
одинарному наборі хромосом даної клітки),
зміни (найчастіше погіршення) соціальних
умов проживання й умов зовнішнього
природного середовища.
проаналізувати
Мета
–
захворюваність на інфекційні хвороби у світі,
Україні та в Житомирській області для
прогнозування епідемічної ситуації у зв'язку

МАГІСТР МЕДСЕСТРИНСТВА № 1 (21) 2019

107

із загрозою виникнення нових інфекційних
хвороб
Для досягнення мети використано
клініко-статистичний
метод
аналізу
показників захворюваності на інфекційні
хвороби.
Результати та їх обговорення.
Підготовка студентів-медиків з інфектології
повинна враховувати завдання по боротьбі як
з «традиційними» інфекційними хворобами,
так і з новими інфекціями, та виходити із
основного принципу «об’єкт лікування –
хвора людина».
Студенти повинні розуміти, що з
різними варіантами інфекційної патології їм
прийдеться зіткнутися у лікувальному
відділенні любого профілю.
Завдання забезпечення захищеності
людства постали в числі найважливіших
пріоритетів країн світу, а також світового
співтовариства. Глобальні проблеми людства
виявилися у зв’язку з викликами і загрозами,
що виникли в демографічній, екологічній,
соціальній сферах життєдіяльності людства.
Однією із таких глобальних проблем є
загроза виникнення інфекційних хвороб, як
«традиційних», так і нових та їх епідемій,
наслідки
яких
можуть
виявитися
катастрофічними для всього роду людського.
Особливе
місце
займають
питання
біотероризму і розповсюдження високо
контагіозних інфекцій.
Варто нагадати, що історія поширення
«звичайних» давно відомих інфекцій указує
на те, що епідемії відіграли в житті
цивілізації величезну згубну роль.
Масові інфекційні
захворювання
відомі із глибокої давнини. У часи
Пелопоннеської війни в Афінах лютувала
описана Фукитидом епідемія, що увійшла в
історію під назвою «чума».
Безсумнівно, бубонною чумою була
епідемія у Візантії й інших країнах, що
почався в часи імператора Юстиніана. Ця
морова виразка вважається першою із трьох
пандемій чуми. Вона панувала більше 100
років. Друга велика пандемія чуми, що
одержала назву «чорної смерті», тривала 300
років, спустошивши країни і міста. Третя
велика пандемія чуми почалася в Китаї в
1892р. і закінчилася через 15 років. Епідемія
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бубонної чуми в Індії в період 1896-1907 рр.
віднесла життя близько 3 млн. чоловік,
епідемія 1910-1913рр. у Китаї й Індії
закінчилася трагічно для 1 млн. людей,
стільки ж загинуло при епідемії в Індії в
1921-1923 рр.
Велике поширення мала в середині
століття проказа, яка набула епідемічного
характеру в епоху хрестових походів, коли
хрестоносці занесли її в Європу із Близького
Сходу.
Протягом усієї історії людства
широке поширення мала віспа. У Німеччині,
наприклад, у другій половині 18-го першої
чверті 19-го століть смертність від віспи в
деякі роки становила до 23 % від усіх
випадків смертності, занедужувало нею до 5
% населення.
На початку ХІХ століття в Західній
Європі з’явилася невідома дотепер холера.
Поширюючись із Індії, вона з 1823 р. дала
шість пандемій, що захопили Європу і
Америку. Остання велика епідемія холери
відзначена в 1958 р. в Індії. Офіційні дані
щодо втрат, спричинених нею, відсутні, але
вважається, що жертвами епідемії стали
багато сотень тисяч людей.
У 1918-1919 роках багато країн
охопила пандемія грипу («іспанки»), що дала
поряд із широкою захворюваністю й
величезну смертність. Згубна епідемія
охопила всі куточки земної кулі. За рік
хвороба віднесла 22 млн. жителів, що більш
ніж у два рази перевищило
кількість
загиблих на всіх фронтах Першої світової
війни. Виникаючі на початку захворювання
загальна слабкість і різке підвищення
температури,
приводили
до
повної
безпорадності хворих, які вмирали від
виснаження цілими селами. 12 млн. чоловік
померли в Індії. У середньому 12 людей з
кожних 100 тисяч населення вмерли в
Аргентині, 680 в Англії й Уельсі. Особливо
разючої в цій пандемії була її здатність
досягти найвіддаленіших куточків земної
кулі. Так, у Новій Зеландії кількість
померлих від грипу досягнула 6 млн. чоловік,
а на Алясці нерідкими виявилися повністю
вимерлі поселення. На відокремлених
островах південної частини Тихого океану
грип відніс практично все населення. Жителі
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цієї частини земної кулі до виникнення
епідемії
не
знали
респіраторних
захворювань, тому в них не було до них
імунітету.
Потім
пандемії
грипу
повторювалися багаторазово. Людство за
багато років, що пройшли після пандемії
«іспанки», добре вивчило підступні звички
грипу, виробило вакцину проти нього.
Щорічно в переважній більшості країн на
всіх континентах проводиться широка
профілактична
робота,
що
передує
виникненню спалахів грипу. Однак повністю
перемогти цю недугу поки не вдається.
Щорічно
мільйони,
сотні
мільйонів
працездатного населення, учнів відриваються
від повсякденних справ для лікування на
строки від 10 до 20 днів і більше. Часто грип
приносить важкі ускладнення й закінчується
летальним результатом.
Крім цієї найпоширенішої хвороби в
середині ХХ століття спостерігалися спалахи
епідемічного цереброспінального менінгіту й
поліомієліту дітей.
Інфекційні хвороби не щезли, а
змінилися.
Порівняльна
статистика
інфекційних хвороб в Україні табл. 1.
Із таблиці видно, що як і колись,
залишаються актуальними такі інфекційні
захворювання, як: сальмонельоз, єрсиніоз ,
дифтерія, кашлюк, кір, краснуха, вірусні
менінгіти, хвороба Лайма, вірусні гепатити
А, В, С.
У таблиці 2 надано захворюваність на
інфекційні хвороби в Житомирській області у
2017 році в абсолютних числах. Високий
рівень кишкових захворювань пояснюється
недостатнім рівнем санітарної культури
населення, а також контролем за станом
харчових продуктів та водопостачання.
Завдання зі зниження захворюваності на
кишкові інфекційні хвороби:
- Забезпечення нагляду за об’єктами
епідеміологічного ризику та дотримання в
них санітарних правил.
- Лабораторне
забезпечення
епідеміологічного нагляду з використанням
бактеріологічних, вірусологічних, копро

логічних,
імунологічних
методів
дослідження, з метою виявлення збудників і
визначення
їх
антигенів
у
хворих,
бактеріоносіїв, а також на об’єктах довкілля.
- Районування території, що перебуває
під
наглядом,
за
санітарноепідеміологічними критеріями, організація та
характер харчування, забезпечення населення
харчовими
продуктами,
особливості
водопостачання та каналізації, санітарної
очистки, забруднення території та водоймищ
стічними водами тощо.
- Санітарно-просвітницька робота серед
населення. В Україні і Житомирській області
актуальною
проблемою
залишається
захворюваність на вірусні гепатити. Оцінкою
кожного року у світі гепатитом В інфікується
близько 50 млн. осіб, від його наслідків
щорічно гине до 2 млн. осіб (з них біля 100
тис.
гине
від
блискавичного
(фульмінантного) гепатиту; 500 тис. – від
гострого гепатиту, 700 тис. від цирозу
печінки, 300 тис. від гепатоцелюлярної
карциноми).
Гепатит В є важливою проблемою для
охорони здоров’я України. Близько 1 млн.
осіб є хронічними носіями HBsАg, щорічно
помирають від хронічного гепатиту та цирозу
печінки до 6 тис. осіб (І.Б. Колеснікова, А.М.
Андрейчин та ін. 2014 р.).
Гепатит В широко розповсюджена
інфекційна хвороба.
За матеріалами
ВООЗ у світі
інфіковано вірусом гепатиту С більше 1
млрд. людей, 90 % з яких є джерелом
збудника інфекції. На жаль, медична служба
в Україні виявилася не готовою до
повноцінної диспансеризації і підбору
оптимальної терапії цим хворим. Необхідно
виділити контингенти осіб, які потребують
повноцінної
етіотропної
терапії
та
забезпечити їх необхідними лікувальними
препаратами.
Основні завдання по боротьбі із
вірусними гепатитами: вакцинація населення.
Розрив природних та штучних шляхів
передачі вірусних гепатитів В, С, D.
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Таблиця 1
Інфекційна захворюваність населення України згідно зі звітом по Ф №1 за 8 місяців 20172018 рр. ( в абсолютних числах та інтенсивних показниках на 100 тис. населення)
Найменування
захворювань
Холера
Черевний тиф
Паратиф А, В, С
Інші сальмонел. інфекції
Шигельоз (дизентерія)
ГЕКи встан. етіології
в т.ч. кампілобактеріоз
єрсинія ентерокок.
ротавірусний ентероколіт
ГЕКи невстав. етіології
Сума ГКІ
Туляремія
Бруцельоз
Лептоспіроз
Лістеріоз
Правець
Дифтерія
Кашлюк
Менінгококова інф-я
Сифіліс
Гонококова інфекція
Хвороба Лайма
Орнітоз
Поліомієліт гостр.
Сказ
Клішевий вір. енцефаліт
Вірусний менінгіт
Вірусні гарячки
В т.ч.гарячка Зах. Нілу
Кір
Краснуха
Вірусний гепатит
В т.ч.гострий гепатит А
гострий гепатит В
гострий гепатит С
хронічний вір. гепатит
в т.ч. хр.гепатит В
хр. гепатит С
Епідемічний паротит
Інф. мононуклеоз
Педикульоз і фтиріоз
Короста
Гемофільна інфекція
ГІВДШ
Грип
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Зареєстровано
за 8 міс. 2018 р.
за 8 міс. 2017 р.
абс. чис
інт. пок.
абс.
інт.пок
4
0,01
4
0,01
1
0,0
1
0,0
5196
12,25
4879
11,46
548
1,29
567
1,33
37883
89,32
45529
106,9
88
0,21
87
0,20
63
0,15
62
0,14
11551
27,2
16063
37,57
31293
73,8
37266
87,5
69724
164,4
83362
194,9
2
0,0
1
0,0
2
0,0
124
0,29
164
0,38
2
0,0
5
0,01
12
0,03
10
0,02
7
0,02
1772
4,18
1652
3,88
174
0,41
224
0,53
1579
3,7
1794
4,2
2629
6,20
2855
6,70
3653
8,6
2570
6,0
1
0,0
2
0,0
5
0,01
4
0,01
174
0,41
128
0,30
6
0,01
13
0,03
3
0,01
3
0,01
29465
69,47
1628
3,82
186
0,44
127
0,30
8034
18,94
7646
17,95
1866
4,40
1634
3,84
944
2,23
899
2,10
314
0,74
305
0,72
4795
11,30
4698
11,0
1018
2,40
988
2,32
3741
8,82
3662
8,60
209
0,49
203
0,48
3633
8,57
4086
9,59
23
0,05
30
0,07
8787
20,72
9056
21,26
4032
9,51
4455
10,46
66
0,16
17
0,03
16933
39,9
22472
52,7
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Зростання або
зниження в %, р.,
вип. (+/-)
рівень
рівень
+6,5%
-3,3%
-16,8%
+1,1%
+1,6%
-28,1%
-16,0%
-15,6%
+ІВИП.
-2 вип.
-24,4%
-Звип.
+2вип.
+7вип.
+7,3%
-22,3%
-11,9%
-7,9%
+42,1%
+ІВИП.
-2вип.
+ІВИП.
+35,9%
-7вип.
рівень
+18,1р.
+46,4%
+5,07%
+14,2%
+5,0%
+2,9%
+2,6%
+3,0%
+2,1%
+2,9%
-11,09%
-7вип.
-2,9%
-9,5%
+3,9р.
-24,6%

Таблиця 2
Стан інфекційної захворюваності в Житомирській області за 2017 рік
Хвороба
Ротавірусна інфекція
Сальмонельоз
Гепатит А
Кір
Кашлюк
Туберкульоз
ВІЛ-інфекція
Хвороба Лайма
Грип та ГРВІ
Правець
В Україні й області актуальною є також
проблема ВІЛ/СНІДу. На початку ХХІ ст.
розповсюдження ВІЛ у світі набуло
характеру пандемії, число випадків смерті від
СНІДу перевищило 20 млн. осіб, а число
ВІЛ-інфікованих – 37 млн.
Згідно з оцінками експертів UNAIDS,
в Україні з ВІЛ-інфекцією живе близько 240
тис. людей. Тільки кожен другий знає про
свій діагноз. За станом на 1.05.2018 р. на
обліку в Україні знаходилося 143766 ВІЛпозитивних пацієнтів (фонд Олени Пінчук).
Профілактичні заходи полягають в
дотриманні правил безпеки при статевих
контактах,
медичних
і
косметичних
процедурах, регулярних аналізах крові на
інфекцію
і
дотримання
лікарських
призначень.
Необхідно по-новому усвідомити роль
опортуністичних
захворювань
при
імунодепресіях. Робота з
окресленим
контингентом осіб – важке і довготривале
завдання інфекційної служби.
До нових інфекційних захворювань
сьогодні, у першу чергу, можуть бути
віднесені ті, що виявилися, в основному, на
рубежі 1970-1980 років: вірусні геморагічні
лихоманки Ласса й Ебола, «хвороба
легіонерів»,
лайм-бореліоз,
лихоманка
західного Нілу, ентеровірусні менінгіти. Їхня
надзвичайна небезпека
підтверджується
порівняльною
швидкістю
поширення,
важким перебігом і високим відсотком
летальності .

Кількість випадків
32
6
14
8
74
570
343
74
14524
1
Так при лихоманці Ебола раптово
виникають болі різної локалізації, гарячковий
стан, швидко наступають деградація й
прострація. Через тиждень з’являються
кровотечі з носа і ясен, кривава блювота,
судинна недостатність, шок. Показник
летальності при цій хворобі досягає 85 %.
Лихоманка
Ласса
починається
головним болями, блювотою, болями в
животі. На другому тижні виникають
виражені набряки, розвиваються плеврит,
серцева
й
ниркова
недостатність,
енцефалопатія, шок. Показник летальності
36-76 %.
«Хвороба легіонерів» проявляється
легкою лихоманкою з наступним різким
підйомом температури, кашлем, болями в
грудях й животі. При ускладненнях
виникають гіпоксія, ниркова недостатність,
шок. Показник летальності - 15-20%.
Складне
й
важке
протікання
захворювання характерно для хвороби
Лайма, геморагічного коліту, геморагічного
нефрозонефриту й багатьох інших інфекцій.
Студенти повинні розуміти, що з
різними варіантами інфекційної патології їм
доведеться мати справу в лікувальному
відділенні будь-якого профілю.
Найбільш важливі завдання сучасного
періоду:
Охоплення
значної
кількості
медичних
працівників
інформацією
і
прикладними знаннями з інфекційної
патології.
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- Боротьба із внутрішньолікарняною
інфекцією
- Перегляд пріоритетів у навчальних
програмах із врахуванням сучасних уявлень
інфектології, акцент на оволодінні сучасними
діагностичними і лікувальними методиками.
- Оволодіння навиками раннього
виявлення інфекційного хворого та надання
допомоги хворим із загрозливими життю
станами.
Висновки.
Отже,
боротьба
за
збереження здоров’я
нації, питання

медичного захисту населення країни від
«традиційних»
та
нових
особливо
небезпечних
інфекцій
мають
бути
пріоритетними в роботі медичної служби
держави. Для цього потрібна якнайшвидша
розробка
ефективних
профілактичних
заходів, створення нових вакцин і методів
лікування,
застосування
твердих
карантинних заходів. Лише зосередження на
цьому напрямку національних і міжнародних
зусиль дасть змогу ефективно протистояти
інфекційній небезпеці.

ЛІТЕРАТУРА
Атлас інфекційних хвороб. Андрійчин М.А., Копча В.С, та ін. Тернопіль: Медицина,

1.
2016.
2. Голубовська, О. А., Андрійчин, М. А., Шкурба, А. В. Інфекційнф хвороби. Тернопіль:
Медицина, 2018.
3. Соня Шах. Всесвітня історія смертельних інфекцій. Альпіна Баблішер, 2016.
4. Скочко Б. ВІЛ/СНІД. Профілактика, лікування, реабілітація. Тернопіль : Медицина,
2006.
5. Закон Укр. «Про захист населення від інфекційних хвороб» №1645- ІІІ від 11.06.2009.
6. Харченко Н. В., Порохницький В. Т., Топольницький В. С. Вірусні гепатити К.:
Фенікс, 2002.
REFERENCES
1. Atlas infektsiinykh khvorob. Andriichyn M.A., Kopcha V.S, ta in. Ternopil: Medytsyna,
2016.
2. Holubovska, O. A., Andriichyn, M. A., Shkurba, A. V. Infektsiinf khvoroby. Ternopil:
Medytsyna, 2018.
3. Sonia Shakh. Vsesvitnia istoriia smertelnykh infektsii. Alpina Bablisher, 2016.
4. Skochko B. VIL/SNID. Profilaktyka, likuvannia, reabilitatsiia. Ternopil : Medytsyna,
2006.
5. Zakon Ukr. «Pro zakhyst naselennia vid infektsiinykh khvorob» №1645- III vid
11.06.2009.
6. Kharchenko N. V., Porokhnytskyi V. T., Topolnytskyi V. S. Virusni hepatyty K.: Feniks,
2002.
КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ІНФЕКТОЛОГІЇ У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ ЗАГРОЗОЮ
ВИНИКНЕННЯ НОВИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ
Табачук Л. П.
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради
Резюме. Незважаючи на всі зусилля, міжнародна спільнота ще не може із певністю
заявити про те, що інфекційні хвороби не зупинять прогрес людства. Після
найінтенсивніших досліджень і революційних відкриттів минулого століття інфекційні
захворювання залишаються актуальною проблемою всіх без винятку країнах світу в XXI
ст.
Інфекційні хвороби, в тому числі й нові, становлять загрозу розвитку людства,
оскільки є причиною третини загальної щорічної кількості смертей у світі. За даними ВООЗ
112
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смертність внаслідок інфекційних хвороб займає третє місце в світі. Принципово новими
тенденціями в еволюції наших уявлень про інфекційні захворювання є розширення меж
інфекційної патології насамперед за рахунок відкриття нових збудників і встановлення їх
ролі в розвитку захворювань, що раніше вважалися неінфекційними, значення інфекцій у
хронічній патології людини. В Україні щороку на інфекційні хвороби нездужають від 616991
до 1020947 людей ( без урахування грипу та ГРВІ).
Сьогодні в Україні склалася загрозлива ситуація у зв’язку із зниженням рівня
підготовки медичних працівників з інфекційних хвороб, знизилась кількість годин на
викладання курсів інфекційних хвороб.
Необхідно враховувати особливості інфекційної захворюваності в регіоні і підвищити
рівень підготовки медичних працівників. Зниження рівня якості підготовки медичних
працівників з цієї дисципліни може призвести до погіршення рівня надання медичної
допомоги населенню, і, як наслідок, погіршення здоров’я українців.
Сьогодні існує потреба в посиленні уваги до проблеми інфекційних хвороб, покращенні
викладання цих дисциплін у вищих навчальних закладах.
Ключові слова: епідемія, пандемія, імунодепресії, карантинні заходи.
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ИНФЕКТОЛОГИИ В СВЯЗИ С
УГРОЗОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НОВЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Табачук Л.П
КВУЗ «Житомирский медицинcкий институт» Житомирского областного совета
Резюме. Несмотря на все усилия, международное сообщество еще не может с
уверенностью заявить о том, что инфекционные болезни не остановят прогресс
человечества. После самых интенсивных исследований и революционных открытий
прошлого века инфекционные заболевания остаются актуальной проблемой во всех без
исключения странах мира в XXI ст.
Инфекционные болезни, в том числе и новые, представляют угрозу развитию
человечества, поскольку являются причиной трети общего ежегодного количества смертей
в мире. По данным ВООЗ смертность больных в результате инфекционных болезней
занимает третье место в мире. Принципиально новыми тенденциями в эволюции наших
представлений об инфекционных заболеваниях является расширение границ инфекционной
патологии, прежде всего за счет открытия новых возбудителей и определения их роли в
развитии заболеваний, ранее считавшихся неинфекционными, значение инфекций в
хронической патологии человека. В Украине ежегодно инфекционными болезнями болеют
от 616 991 до 1020947 человек (без учета гриппа и ОРВИ).
Сегодня в Украине сложилась угрожающая ситуация в связи со снижением уровня
подготовки медицинских работников по инфекционным болезням, снизилось количество
часов на преподавание курсов инфекционных болезней.
Необходимо учитывать особенности инфекционной заболеваемости в регионе и
повысить уровень подготовки медицинских работников. Снижение уровня качества
подготовки медицинских работников по этой дисциплине может привести к ухудшению
уровня оказания медицинской помощи населению, и, как следствие, ухудшению здоровья
украинцев.
Сегодня существует потребность в усилении внимания к проблеме инфекционных
болезней, улучшении преподавания этих дисциплин в высших учебных заведениях.
Ключевые слова: эпидемия, пандемия, имунодепрессии, карантинные мероприятия.
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ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ
ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ
НАУКОВО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«ЧОРНА СМЕРТЬ – ІНФЕКЦІЯ, ЯКА ПОВЕРТАЄТЬСЯ»
Тітова О.Т., Андрушко І.В.
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради
THE USE OF EDUCATIONAL INNOVATIVE METHODS DURING THE
INTERDISCIPLINARY STUDENTS’ SCIENTIFIC CONFERENCE «BLACK DEATH AS
REAPPEARING INFECTION»
Titova O.T., Andrushko I.V.
MHEI «Zhytomyr Medical Institute» Zhytomyr Regional Council
Abstract. The article deals with innovative teaching technologies in educational process. At
the moment, interactive learning technologies are effective: hands-on training and role-playing
games. Practical training is able to acquire new knowledge in practice and action to develop more
effective skills and abilities. The role-playing game brings a situation closer to professional
practical work of a medical worker, which helps to diagnose an illness properly and prescribe
treatment.
The purpose of the article is to highlight the method of practical training and role-playing
games during the scientific and cognitive conference. The usage of these methods reflects the
creative approach to conducting a conference.
During practical training, methods are actively used to stimulate the interaction of
participants; the acguisition of new professional skills and abilities is achieved. During a
conference the practical training of putting on and taking off anti-plague suit was trained that
stimulated the acquisition of professional skills.
In the role-playing game during the conference there was the use of certain skills in a game
situation. Doctors, dressed in special anti-plague suits, treated patients with plague in the past,
using a variety of treatments.
Conclusions. Interactive learning technologies, such as practical training and role-playing
game, combine theoretical knowledge and practical skills during the scientific-cognitive conference
"Black Death. The responding infection".
Scientific and cognitive conference has become an effective way of implementing
competences acquired by students on the topic "Plague".
Key words: innovations, interactive training technologies, practical training, role-playing
game, scientific and cognitive conference.
Актуальність
проблеми.
На
сьогодні освітній процес перебуває в стані
організаційного
і
змістовного
реформування та набуває інноваційного
характеру. Наразі вимоги до підготовки
висококваліфікованих
спеціалістів
медичної
галузі
потребують
удосконалення процесу навчання й
виховання. Це стимулює сучасного
викладача постійно підвищувати свій
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рівень знань, генерувати нові ідеї для
майбутнього, запроваджувати інноваційні
технології навчання [8, 10].
На сучасному етапі досить дієвими
й ефективними є інтерактивні технології
навчання. Вони зорієнтовані на реалізацію
пізнавальних
інтересів
та
потреб
особистості, їхньою основою є принцип
багатосторонньої комунікації.
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Ідея інтерактивного навчання наразі
досить
актуальна,
оскільки
вона
передбачає досягнення мети якісної освіти,
перехід від пасивного здобуття знань і
досвіду до усвідомленого, активного,
творчого розвитку молодого спеціаліста,
здатного орієнтуватися і приймати
рішення в складних нестандартних
ситуаціях, які часто зустрічаються в
трудовій діяльності медичних працівників
[6, 11].
Метою інтерактивних технологій є
створення комфортних умов навчання, за
яких кожен студент має відчувати свою
успішність
та
інтелектуальну
спроможність.
За
організації
інтерактивних технологій моделюються
життєві та професійні ситуації з практики
лікаря, медичної сестри, лаборанта –
застосовуються рольові ігри; знаходяться
рішення проблем на основі аналізу
обставин і відповідних ситуацій. Завдяки
цьому отриманні знання застосовуються на
практиці, тобто здійснюється «навчання з
досвіду» [6, 8].
Використовуючи
інтерактивні
технології під час занять, студенти вчаться
критично мислити, вирішувати складні
проблеми на основі аналізу ситуацій і
відповідної
інформації,
зважувати
альтернативні погляди й думки, приймати
продумані рішення, брати участь у
дискусіях, вчитися спілкуватися з різними
людьми [10, 11].
Належно організована науководослідна робота студентів у освітньому
процесі сприяє поглибленому засвоєнню
навчальних
дисциплін,
виявленню
індивідуальності, формуванню власної
думки.
Мета досліджень: обґрунтувати
інтерактивні технології навчання, які були
застосовані при проведенні студентської
науково-пізнавальної
конференції
та
відзначити їх значиму роль при вивченні
та засвоєнні знань з теми «Чума».
Матеріали
та
методи:
для
досягнення
мети
використано
бібліосематичний
метод
та
методи
системного
підходу
й
логічного
узагальнення.

Результати досліджень. У КВНЗ
«Житомирський
медичний
інститут»
Житомирської
обласної
ради
функціонують два основних види науководослідної роботи студентів: під час
проведення занять та в позанавчальний
час.
Однією із форм науково-дослідної
роботи є підготовка та проведення
науково-пізнавальних конференцій. У
міждисциплінарній студентській науковопізнавальній конференції з елементами
практичного тренінгу та рольової гри
«Чорна
смерть
–
інфекція,
яка
повертається» брали участь студенти 301
групи спеціальності «Акушерська справа»,
401 та 503 груп спеціальності «Технології
медичної діагностики та лікування» під
керівництвом викладачів – Андрушко І. В.,
Тітової О. Т., Табачук Л. П. та слухачів
курсів підвищення кваліфікації під
керівництвом Шарлович З. П.
Тема конференції досить актуальна.
Серед багатьох хвороб, від яких страждає
людство, є одна, ставлення до якої не
зрівняється ні з чим – це чума. Вона стала
чимось на зразок еталону жаху: будь-яку
знову виявлену смертельну інфекцію
порівнюють саме з нею. Її ім’ям називають
небезпечні політичні ідеї і бурхливу
корозію металу, її згадують в прислів’ях і
прокльонах, вона стала героїнею безлічі
легенд і бродячих сюжетів, їй присвячені
твори класиків світової літератури від
Бокаччо до Камю. Жодна інша недуга не
змогла справити на людей настільки
глибоке враження, як чума [1, 2, 3, 4, 7, 9].
Метою
науково-пізнавальної
конференції
було
розширення
та
поглиблення знань студентів з теми
«Чорна
смерть
–
інфекція,
яка
провертається»
з
використанням
компетентностей.
Фахові компетентності: здатність
розуміти небезпеку особливо небезпечних
інфекцій; здатність засвоїти етіологію
чуми, механізми передачі збудника,
клінічні
ознаки
локалізованих
та
генералізованих
форм
захворювання,
методи діагностики, принципи лікування;
здатність визначити основні принципи
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профілактики захворювання, заходи в
епідемічному
осередку;
здатність
оволодіти навичкою надягання і зняття
протичумного костюму.
Загальні компетентності: здатність
до орієнтації на безпеку; здатність
застосувати
знання
в
практичних
ситуаціях;
здатність
приймати
обґрунтовані рішення; здатність діяти на
основі етичних міркувань; здатність
працювати в команді.
На конференціях молоді дослідники
виступають з результатами своєї наукової
роботи. Це змушує їх ретельно готувати
виступ, формує ораторські здібності.
Кожний студент має змогу оцінити свою
роботу на тлі інших і зробити відповідні
висновки. Оскільки на конференціях, як
правило, відбувається творче обговорення
доповідей, то кожен доповідач може
почерпнути оригінальні думки, ідеї.
Виконуючи творчу роботу з
вибраної теми у студента пробуджується
мотивація, народжується професійний
азарт, професійна спрямованість думок,
з’являється
гордість
за
особисті
досягнення, стверджується авторитет.
Знання,
здобуті
самостійно,
засвоюються свідомо, запам’ятовуються
міцно, дають впевненість у роботі.
У матеріалах конференції детально
висвітлені історичні відомості про «чорну
смерть», наукові аспекти етіології та
епідеміології чуми, прояви основних
клінічних
форм
хвороби,
методи
діагностики, сучасні аспекти лікування та
профілактики чуми.
На конференції були застосовані
технічні засоби навчання, присутні
переглянули
наступні
фрагменти
відеофільмів: «Історичні відомості про
чуму», «Чума в наш час», «Клініка
бубонної та септичної форми чуми»,
«Клініка
легеневої
форми
чуми»,
«Госпіталізація хворого на чуму».
У процесі науково-дослідної роботи
студентів було проведено анкетування та
озвучені результати обізнаності студентів з
теми «Чорна смерть – інфекція, яка
повертається».
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Серед
інтерактивних
методів
навчання великої уваги заслуговують
тренінги. Тренінг – це одночасно
практичний та дієвий метод опанування
новими
знаннями;
можливість
конструктивного
спілкування;
спосіб
формування бажаних, більш ефективних
умінь і навичок, більш успішних моделей
поведінки; форма розширення власного
набутого досвіду. У тренінгу широко
використовують методи, спрямовані на
стимуляцію взаємодії учасників.
Тренінг має певну мету:
інформування
та
набуття
учасниками нових професійних навичок та
вмінь;
опанування нових технологій у
професійній сфері;
зміна погляду на проблему;
зміна погляду на процес навчання
аби зрозуміти, що він може давати наснагу
та задоволення;
підвищення здатності учасників до
позитивного ставлення до себе та життя;
пошук
ефективних
шляхів
розв’язання поставлених проблем завдяки
об’єднанню в тренінговій роботі різних
спеціалістів,
представників
різних
відомств, які впливають на розв’язання
цих проблем [11].
Під час конференції «Чорна смерть
– інфекція, яка повертається» був
проведений тренінг-демонстрація одягання
та знімання протичумного костюма, до
якого
були
залучені
працівники
Житомирського обласного лабораторного
центру: завідувач відділення ОНІ та
лаборант.
Рольова гра – це ефективна
навчальна методика, яка має бути добре
продумана
й
організована,
щоб
забезпечити позитивний вплив [11]. За
допомогою рольової гри можна:
набути
досвіду використання
певних навичок в ігровій ситуації;
проаналізувати
альтернативні
способи дій, ідеї, запропоновані до
виконання завдання гри, зміни ситуації на
краще;
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відпрацювати на практиці певні
види поведінки в безпечному середовищі
перед тим, як розпочати їх застосування в
реальному житті;
набути впевненості у своїх силах
під час практичних дій або репетиції
певної події; закріпити засвоєний матеріал
шляхом забезпечення зворотного зв’язку;
додати до навчального процесу
елемент розваги.
Рольові
ігри
дозволяють
«програвати» ситуації, гранично близькі
до професійної практичної роботи лікаря,
медсестри або лаборанта в розпізнаванні
хвороби, лікування пацієнтів. Це дозволяє
оволодіти
вміннями
проводити
диференційну діагностику, призначати
оптимальну тактику лікування, знаходити
можливості спілкування з хворими і
колегами по роботі [10].
У рольовій грі під час конференції
одна група студентів імітувала хворих на
чуму у минулому, а інша – входила в роль
лікарів і застосовувала всі можливі на той
час засоби для їх лікування. Інсценування
відбулося цікаво, незвично. Лікарі були
одягнені в спеціальні протичумні костюми,
які використовувалися у минулому.
«Чумні лікарі» використовували наступні
засоби лікування: трави та спеції для
обкурювання, ладанки з травами та
засушеними частинами жаби, розпечену

кочергу
для
припікання
бубонів,
прикладали до виразок висушені шкіри
жаб та ящірок, дорогоцінні камені, зокрема
мелений
в
порошок
смарагд,
рекомендували
хворим
повноцінно
харчуватися та молитися.
Висновки.
1.
Застосування
інтерактивних
технологій під час її проведення дало
можливість
студентам
поєднати
теоретичні знання та практичні вміння і
навички, необхідні для майбутньої
професійної діяльності. Вони стимулюють
активність кожного студента, розвиток
працьовитості
та
креативності,
відповідальність за результати власного та
спільного (групового) досвіду науководослідної роботи.
2. Інтерактивні технології навчання
(практичний тренінг, рольові ігри) є
перспективними,
розвивають
комунікативну компетентність майбутніх
медичних
працівників,
сприяють
виробленню професійної поведінки та
покращують якість навчання.
3. Науково-пізнавальна конференція
з теми «Чорна смерть – інфекція, яка
повертається» стала ефективним засобом
об’єктивного
виявлення
обдарованої
студентської молоді, реалізації набутих
ними компетентностей з теми «Чума».
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ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС
ПРОВЕДЕННЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОПІЗНАВАЛЬНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ЧОРНА СМЕРТЬ – ІНФЕКЦІЯ, ЯКА
ПОВЕРТАЄТЬСЯ»
Тітова О.Т., Андрушко І.В.
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради
Резюме. У статті розглядаються інноваційні технології навчання в освітньому
процесі. Наразі ефективними є інтерактивні технології навчання: практичні тренінги та
рольові ігри. Практичний тренінг спроможний представити нові знання практично та
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дієво, формувати більш ефективні вміння і навички. Рольова гра наближає ситуацію до
професійної практичної роботи медичного працівника, що допомагає правильно поставити
діагноз хвороби і призначити лікування.
Метою статті є висвітлення методу практичного тренінгу та рольової гри під час
проведення науково-пізнавальної конференції. Використання окреслених методів відображає
креативний підхід щодо проведення конференції.
Під час практичного тренінгу активно використовуються методи, спрямовані на
стимуляцію взаємодії учасників, досягається набуття нових професійних навичок та вмінь.
Під час конференції був проведений практичний тренінг одягання та знімання
протичумного костюма, що стимулювало набуття професійних навичок.
У рольовій грі в ході конференції відбулося використання певних вмінь в ігровій
ситуації. Лікарі, одягнені в спеціальні протичумні костюми, лікували хворих на чуму в
минулому, використовуючи різноманітні засоби лікування.
Висновки. Інтерактивні технології навчання: практичний тренінг та рольова гра,
дали змогу поєднати теоретичні знання та практичні вміння і навички під час проведення
науково-пізнавальної конференції «Чорна смерть – інфекція, яка провертається».
Науково-пізнавальна конференція стала ефективним засобом реалізації набутих
студентами компетентностей з теми «Чума».
Ключові слова: інновації, інтерактивні технології навчання, практичний тренінг,
рольова гра, науково-пізнавальна конференція.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ – ИНФЕКЦИЯ, КОТОРАЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
Титова Е.Т., Андрушко И.В.
КВУЗ «Житомирский медицинский институт» Житомирского областного совета
Резюме. В статье рассматриваются инновационные технологии обучения в
образовательном процессе. Сейчас эффективны интерактивные технологии обучения:
практические тренинги и ролевые игры. Практический тренинг способен освоить новые
знания на практике и действием, формировать более эффективные умения и навыки.
Ролевая игра приближает ситуацию к профессиональной практической работе
медицинского работника, который помогает правильно поставить диагноз болезни и
назначить лечение.
Целью статьи является освещение метода практического тренинга и ролевой игры
во время проведения научно-познавательной конференции. Использование данных методов
отражает креативный подход к проведению конференции.
Во время практического тренинга активно используются методы, направленные на
стимуляцию
взаимодействия
участников,
достигается
приобретение
новых
профессиональных навыков и умений. Во время конференции был проведен практический
тренинг одевания и снятия противочумного костюма, что стимулировало приобретение
профессионального навыка.
В ролевой игре в ходе конференции состоялось использование определенных умений в
игровой ситуации. Врачи, одетые в специальные противочумные костюмы, лечили больных
чумой в прошлом, используя разнообразные средства лечения.
Выводы. Интерактивные технологии обучения: практический тренинг и ролевая
игра, объединили теоретические знания и практические умения и навыки при проведении
научно-познавательной конференции «Черная смерть - инфекция, которая возвращается».
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Научно-познавательная конференция стала эффективным средством реализации
приобретенных студентами компетенций по теме «Чума».
Ключевые слова: инновации, интерактивные технологии обучения, практический
тренинг, ролевая игра, научно-познавательная конференция.
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