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НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В МЕДСЕСТРИНСТВІ
УДК: 378.22:61(007):614.253.5:37.032(004)
ОЦІНКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МАГІСТРІВ МЕДСЕСТРИНСТВА ЗАСОБАМИ
НАУКОМЕТРІЇ
Шатило В.Й., Свиридюк В.В., Свиридюк В.З.
КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» Житомирської обласної ради
ESTIMATION OF SCIENTIFIC RESEARCHES OF MASTER'S DEGREES IN NURSING
BY FACILITIES OF SCIENTOMETRIC
Shatylo V.J., Svyrydiuk V.V., Svyrydiuk V.Z.
MHEI «Zhytomyr Nursing Іnstitute» of Zhytomyr Regional Council
Nursing is an important link of health protection the representatives of that give the wide
spectrum of medicare (care, first aid, prophylaxis, rehabilitation and others like that). Integration
of Ukraine to the international labour-market proposes new requirements to Nursing. Scientific
researches in Nursing are the inalienable constituent of sedate preparation of medical sisters. The
Master's degrees in Nursing participate in forming of unique scientific knowledge that distinguish
Nursing among other professions, upgrading of sisterly practice promote. One of important tasks of
preparation of Master's degrees in Nursing there is providing of forming in them of scientific
communicative competence for upgrading not only of scientific researches but also for the
improvement of presentation of results by facilities of innovative scientometric technologies.
The aim of the article is an analysis of possibilities of the use of innovative approaches for
the estimation of ponderability of results of scientific researches of Master's degrees in Nursing by
means of modern scientometric technologies.
For gaining end the method of deep analysis of content (Text mining) is used.
Results. For the estimation of ponderability of results of scientific researches in branch of
natural and humanitarian sciences for today use the criteria of scientometric statistics, deep
content-analysis (Text of mining) and scientometric indexes of fractal theory (Hurst's index,
Chausdorf-Bezikovich's dimension and others like that)
During 8th years, from 2010 to 2017 inclusive, Master's degrees are create 984 objects of
intellectual property. On the average for 7,3±0,5 units on one Master's degree. Part of Master's
degrees that have an quoting index presents 4,7%. 24 persons (17,5%) have ORCID. 6 persons
(4,4%) have an Hirsh's index, the size of that in them lies in limits from 1,0 to 2,0 units.
On the whole 135 Master's degrees during 8th years, from 2010 to 2017 inclusive, came
forward with lectures on the scientific forums of different level 725 times, on the average for 5,3
performances on one Master's degree.
Conclusions. The conducted analysis allowed to set forth the scientometric criteria of
estimation of meaningfulness of scientific researches of Master's degrees in Nursing, that consist in
ability of Master's degrees to create the objects of intellectual property, present them to the
7
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international scientific association and provide their advancement at the market of intellectual
property.
To the scientometric criteria it offers to take next indexes:
- an amount of presentations on international level;
- an amount of diplomas for the best scientific development and her presentation on
international scientific forums;
- an amount and quality of objects of intellectual property: monographs, textbooks,
manuals, patents, articles, theses and others like that;
- an amount of publications that entered the informative funds of international scientometric
bases;
- an amount of publications in international scientific language;
- an amount of publications in editions that is included in a list ratified of attestation of
scientifically-pedagogical shots of Ukraine Department of Education and Science;
- a presence of ORCID;
- a presence of quoting by other researchers;
- a presence and size of Hirsh's index;
- a presence of own web-site is for the effective network marketing of objects of intellectual
property
Keywords: Nursing, scientific researches of Master's degrees in Nursingo, scientometric
Вступ. Медсестринство – важлива
ланка охорони здоров'я, представники якої
надають широкий спектр медичної
допомоги (догляд, невідкладна допомога,
профілактика,
реабілітація
тощо).
Інтеграція України до міжнародного ринку
праці
ставить
нові
вимоги
до
медсестринства. Це зумовлено тим, що
центральною ланкою функціонування
охорони здоров’я, як розвинених країн, так
і країн, що розвиваються, були і
залишаються
медичні
сестри.
Профілактика як керованих щепленнями
інфекцій, так і хронічних прогресуючих
хвороб - цукрового діабету, ішемічної
хвороби
серця,
ожиріння
тощо,
попередження виникнення і прогресування
яких потребує значних зусиль по
навчанню населення основам здорового
способу життя, лягає на плечі медичних
сестер. Постаріння населення, збільшення

частки
хворих
з
невиліковними
захворюваннями, що потребують догляду
та паліативної допомоги, підвищують
значимість медичних сестер. [1]
Медичні сестри із завершеною
вищою освітою - магістри медсестринства
є провідними фахівцями з менеджменту
сестринськими службами в закладах
охорони здоров'я, невід'ємною складовою
вищої медичної (медсестринської) освіти і
основною рушійною силою наукових
досліджень з медсестринства. [1]
Наукові
дослідження
з
медсестринства є невід'ємною складовою
ступеневої підготовки медичних сестер.
Магістри медсестринства беруть участь у
формуванні унікальних наукових знань,
що виокремлюють медсестринство серед
інших професій, сприяють підвищення
якості сестринської практики, зокрема
педагогічних аспектів діяльності медичних
8
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сестер при проведенні профілактичної
роботи серед населення з пропаганди
здорового способу життя:[1]
Згідно із Законом України «Про
вищу освіту» (2014 р.), магістр – це
освітній ступінь, що здобувається на
другому
рівні
вищої
освіти
та
присуджується
вищим
навчальним
закладом
у
результаті
успішного
виконання здобувачем вищої освіти
відповідної освітньої програми. Ступінь
магістра медсестринства здобувається за за
освітньо-науковою програмою. Обсяг
освітньо-наукової програми становить 120
кредитів ЄКТС. Це – 2 роки навчання.
Освітньо-наукова
програма
магістра
обов'язково
включає
дослідницьку
(наукову) компоненту обсягом не менше
30 відсотків. Другий (магістерський)
ступінь вищої освіти відповідає сьомому
кваліфікаційному рівню Національної
рамки кваліфікацій і передбачає здобуття
особою поглиблених теоретичних та
практичних знань, умінь, навичок за
обраною спеціальністю, загальних засад
методології наукової та/або професійної
діяльності,
інших
компетентностей,
достатніх для ефективного виконання
завдань
інноваційного
характеру
відповідного
рівня
професійної
діяльності». [2, 3]
Необхідно відмітити, що задовго до
затвердження вищезазначеної концепції на
законодавчому рівні, вітчизняними та
зарубіжними дослідниками були детально
розроблені основні засади та намічені
перспективні підходи щодо підвищення
якості вищої освіти (магістратури) шляхом
поєднання
освіти
з
наукою
і
виробництвом.
Дослідженню загальних підходів та
пошуку
шляхів
підвищення
якості

підготовки
магістрів
присвячені
дослідження
О.Є.Антонової,
С.С.Вітвицької,
О.В.Вознюка,
О.А.Дубасенюк та ін. [1, 4]
Перспективні підходи до вирішення
проблеми
формування
наукової
комунікативної компетентності магістрів
медсестринства висвітлено у роботах
В.В.Свиридюка,
В.Й.Шатила,
Н.В.Шигонської,
П.В.Яворського,
С.О.Ястремської та ін. [1, 4]
Але залишаються невирішеними
питання щодо кількісного виміру за
допомогою методів наукометрії значимості
результатів
проведених
наукових
досліджень,
належної
презентації
результатів на міжнародному рівні з
використання сучасних засобів комунікації
в науці та захисту авторських прав на
об'єкти
інтелектуальної
власності,
створювані магістрами.
Постановка проблеми. Основною
тенденцією сучасного розвитку науки є
інтенсивне впровадження інформаційнокомп'ютерних наукометричних технологій.
Наукометрія окрім дослідженням різних
аспектів комунікацій в науці, займається
кількісним виміром значимості наукових
результатів і розробленням нових підходів
до кількісного визначення величини
наукової складової у вищій професійній
освіті. Тому однією з проблем підготовки
магістрів медсестринства є забезпечення
формування в них наукової комунікативної
компетентності для підвищення не лише
якості наукових досліджень, але й для
покращення
презентації
результатів
засобами інноваційних наукометричних
технологій. [5; 6]
Аналіз останніх досліджень і
публікацій. Удосконалення якості вищої
освіти, модернізація структури, змісту й
9
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організації
освіти
на
засадах
компегенгністного підходу є одними з
ключових напрямів Національної стратегії
розвитку освіти в Україні на 2012-2021
роки [2, 3, 7].
Нині результати наукової діяльності
оцінюються з використанням кількісних і
якісних наукометричних показників, які
дозволяють у числовій розмірності
отримати
важливі
відомості
про
актуальність певної тематики і навпаки
про застарілість використаного опису
проблеми тощо. [5, 6, 7, 8, 10].
В.Ю.Биков,
О.А.Гальчевська,
С.М.Іванова, Л.А.Лупаренко, О.М.Спірін
та ін. підкреслють, що важливим
інструментом оприлюднення результатів
наукових педагогічних досліджень є webорієнтовані вітчизняні й міжнародні
наукометричні бази даних наукових
публікацій. Використання міжнародних
наукометричних систем у підготовці
магістрів
і
докторів
філософії
підтверджено і на законодавчому рівні:
Згідно статті 30 розділу 4 Закону України
про вищу освіту одним із критеріїв, за
якими науково-освітній установі надається
статус дослідницького університету є
кількість публікацій за показниками
визнаних міжнародних наукометричних
баз. [2, 9].
Для оцінки вагомості результатів
наукових
долсліджень
в
галузі
природничих і гуманітарних наук на
сьогодні
використовують
критерії
наукометричної статистики, порглиблений
контент-аналіз
(Text
mining)
та
наукометричні індекси теорії фракталів

(індекс Херста, розмірність ХаусдорфаБезіковича тощо). [11, 12, 13].
Проблема оцінки ефективності
наукових
досліджень
у
магістрів
медсестринства за допомогою сучасних
наукометричних технологій вивчена ще
недостатньо, тому метою статті є аналіз
можливостей використання інноваційних
підходів для оцінки вагомості результатів
наукових
досліджень
магістрів
медсестринства за допомогою сучасних
наукометричних технологій.
Для досягнення мети використано
метод поглибленого контент-аналізу
(Text mining). [14, 12, 16, 17].
Результати та їх обговорення. За
допомогою
комп'ютерних
технологій
програми Excel проаналізовано результати
наукових досліджень 135 магістріввипускників Житомирського інституту
медсестринства 2010-2017 рр. за 112
формалізованими показниками. Для цього
112 показників результативності наукових
досліджень магістрів медсестинства були
згруповані у 7 груп, таблиця 1.
Перша група показників «Загальна
характеристика
магістерських
робіт»
(таблиця 2) складалася із 6 показників
таких як: назва роботи (комірка А в
таблиці
Excel),
прізвище
студента
магістранта
(комірка
В),
прізвище
наукового керівника (комірка С), рік
захисту магістерської роботи (комірка D),
науковий ступінь (комірка E) і вчене
звання (комірка F) наукового керівника.
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Таблиця 1
Основні групи показників результативності наукових досліджень
№ з/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Назва групи

Кількість
показників
6
14
30
10
14

Загальна характеристика магістерської роботи
Дослідницькі стратегії та наукові напрямки
Контент-аналіз магістерської роботи
Кількість і якість презентацій (апробацій)
Публікації, інші об'єкти інтелектуальної власності та їх
наукометричні індекси
Типові недоліки магістерських робіт
Кількість питань при захисті, правильність відповідей на питання
та отримана на захисті оцінка
Разом:

35
3
112
.

Таблиця 2.

Загальна характеристика магістерських робіт

A
B
Назва
Прізвище
магістерської магістра
роботи

Комірки таблиці Excel
C
D
E
Прізвище
Рік захисту
Науковий
наукового
магістерської ступінь
керівника
роботи
керівника

F
Вчене звання
наукового
керівника:

У таблиці 3 надано розподіл магістерських робіт за роками захисту та науковими
ступенями керівників.
Таблиця 3
Розподіл магістерських робіт за роками захисту та науковими ступенями керівників
Рік захисту
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Разом

Доктор наук
Абс M±m, %
12
8,9±2,5
8
5,9±2,1
16
11,9±2,8
6
4,4±1,7
7
5,2±1,9
12
8,9±2,5
7
5,2±1,9
11
8,1±2,4
79
58,5±4,2

Кандидат наук
Абс
M±m, %
7
5,2±1,9
6
4,4±1,7
8
5,9±2,1
7
5,2±1,9
7
5,2±1,9
11
8,1±2,4
5
3,7±1,7
5
3,7±1,7
56
41,5±4,2

Кількість захищених магістерських
робіт досить сильно варіює залежно від
року захисту. Це безпосередньо пов' язано
з кількістю зарахованих на навчання

Абс
19
14
24
13
14
23
12
16
135

Разом
M±m, %
14,1±3,0
10,4±2,6
17,8±3,4
9,6±2,6
10,4±2,6
17,0±3,3
8,9±2,5
11,9±2,8
100,0±0,0

студентів у рік вступу. Впродовж 10-и
років спостереження серед студентів
магістратури не було жодного, хто б не
11
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підготував до захисту і не захистив
кандидати педагогічних наук (28,4%), за
магістерську роботу
ними - кандидати біологічних наук (9,5%) і
Співвідношення між науковими
кандидати
медичних
наук
(6,6%).
спеціальностями керівників та їхніми
Кандидат філософських наук був науковим
науковими ступенями залежало від теми
керівником лише однієї магістерської
наукового дослідження, яку обирали
роботи (0,7% випадків).
студенти магістратури. Відповідно до
Дослідницькі стратегії та наукові
обраної теми вчена рада затверджувала
напрямки досліджень були класифіковані
наукового керівника – фахівця з обраної
за 15 показниками у групі під назвою
магістрантом тематики. Найбільшу частку
«Дослідницькі
стратегії
та
наукові
серед наукових керівників становили
напрямки».
доктори медичних наук (58,5%), потім
У таблиці 4 представлено наукові напрямки, за якими студенти магістратури
проводили свої дослідження.
Таблиця 4.
Наукові напрямки досліджень студентів магістратури з медсестринства
Наукові напрямки
Профілактика поширених соціально значимих захворювань
Cтандартизація медсестринського процесу
Формування здоров'язберігаючої компетентності
Менеджмент у медсестринстві
Реабілітація поширених соціально значимих захворювань
Медсестринська освіта
Формування безпечного лікарняного простору
Паліативна медична допомога
Формування професійної компетентності
Формування комунікативної компетентності
Протидія ВІЛ-інфекції та СНІД
Протидія формуванню синдрому емоційного вигорання
Формування інформаційної компетентності
Конфліктологія
Сімейна медицина
Формування соціологічної компетентності
Формування полікультурної компетентності
Медицина катастроф
Всього:
Найбільшою була частка наукових
досліджень, присвячена ролі медичної
сестри
у профілактиці
поширених,
соціально значимих захворювань, таких
як: ішемічна хвороба серця, артеріальна

Абс
34
18
12
10
9
8
8
7
6
3
4
3
3
3
3
2
1
1
135

Частка
M±m, %
24,8±3,7
13,1±2,9
8,8±2,4
7,3±2,2
6,6±2,2
5,8±2,0
5,8±2,0
5,1±1,9
4,4±1,7
2,2±1,2
2,9±1,5
2,2±1,2
2,2±1,2
2,2±1,2
2,2±1,2
1,5±1,0
0,7±0,7
0,7±0,7
100,0±0,0

гіпертензія, цукровий діабет, рак молочної
залози тощо. При цьому досліджувались як
медичні аспекти профілактики, так і
можливості використання медичними
сестрами
педагогічних
підходів
до
12
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попередження
захворювань
шляхом
Загалом
частка
досліджень
пропаганди здорового способу життя.
виконаних за медичною тематикою
Частка наукових досліджень за цим
становила 71,9%. Дослідження проведені
напрямком становила 24,8%.
за
педагогічною,
філософською,
Другим напрямком за частотою
пчсихологічною, екологічною тематикою
(13,1% випадків) становили дослідження
складали 28,1%.
різних
аспектів
стандартизації
Отже, незважаючи на широкий
медсестринського
процесу,
зокрема
вибір науковців різного профілю як
оптимізації навантаження на медичних
наукових
керівників,
студенти
сестер та запровадження у закладах
магістратури віддають перевагу науковим
охорони здоров'я України європейських і
дослідженням у галузі медицини.
міжнародних стандартів медсестринських
Використані магістрантами методи
втручань.
дослідження
вкладаються
у
три
Обгрунтуванню нових підходів до
дослідницькі
стратегії:
стратегію
формування
здоров'язберігаючої
зіставлення (93 роботи – 68,9±4,0%),
компетентності у майбутніх медичних
стратегію експерименту (36 робіт –
сестер було присвячено 8,8% наукових
26,7±3,8%) та стратегію аналізу рядів
досліджень магістрів медсестринства.
динаміки (6 робіт – 4,4±1,7%).
Значну частку 7,3% досліджень
магістрів проблемні аспекти менеджменту
в медсестринстві.
У таблиці 5 представлено розподіл методів дослідження, якими користувалися
магістри, залежно від дослідницьких стратегій.
Таблиця 5
Розподіл методів дослідження, якими користувалися студенти магістратури залежно від
дослідницьких стратегій
Наукові напрямки
Бібліосемантичний
Статистичний
Соціологічний
Концептуального моделювання
Комп'ютерного моделювання
Наукометричний
Трендування (вирівнювання)
рядів динаміки
Екcтраполяції
Інтерполяції
Метод хронометражу
Антропометричний
Інші

Стратегії наукових досліджень
Екперимент
Зіставлення
Аналіз рядів динаміки
Абс M±m, % Абс M±m, % Абс
M±m, %
36 26,2±3,7 95
69,3±3,9
6
4,4±1,7
32 23,4±3,6 95
69,3±3,9
6
4,4±1,7
30 21,9±3,5 81
59,1±4,2
6
4,4±1,7
17 12,4±2,8 60
43,8±4,2
0
0,0±0,0
20 14,6±3,1 36
26,3±3,7
0
0,0±0,0
2
1,5±1,0
38
27,7±3,8
2
1,5±1,0
2
1,5±1,0
10
7,3±2,2
6
4,4±1,7
2
0
4
4
6

1,5±1,0
0,0±0,0
2,9±1,5
2,9±1,5
4,4±1,7

8
6
20
20
22

5,8±2,0
4,4±1,7
14,6±3,1
14,6±3,1
16,1±3,1
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6
6
0
0
6

4,4±1,7
4,4±1,7
0,0±0,0
0,0±0,0
4,4±1,7

Студенти магістратури в достатній
мірі використовували як теоретичні
методи (бібліосемантичний, статистичний,
моделювання,
наукометричний,
трендування тощо), так і емпіричні
(антропометрію,
хронометраж,
експеримент тощо).
Решту 101 із 112 показників, за
якими проведено аналіз магістерських
робіт,
становили
наукометричні
показники, серед яких левову частку
складав контент-аналіз. Контент-аналіз
проведено за допогою комп'ютерних
технологій обробітку формалізованих
даних програмою Excel.
У таблиці 6 надано результати
контент-аналізу магістерських робіт.за 9
показниками. Насправді наукометричних
показників, за якими проводився контентаналіз магістерських робіт було більше 100
і для кожного з них програма Excel видає
більше 20 статистичних наукометричних

характеристик,
таких
як:
середня
арифметична,
середня
геометрична,
середня гармонійна, середня квадратична,
середнє
квадратичне
відхилення,
дисперсія, середнє лінійне відхилення,
розмах варіації, коефіцієнт варіації за
лінійним
відхиленням
(нерівнота),
коефіцієнт варіації за варіаціним рлзмахом
(коефіцієнт осциляції), коефіцієнт варіації
за середнім квадратичним відхиленням
тощо.
Середня
кількість
сторінок
магістерської
роботи
дорівнювала
124,2±2,3
сторінок.
Найбільше
магістерських робіт (32 роботи із 135 або
23,7±3,6% випадків) мали кількість
сторінок в інтервалі 120-129. На другому
місці за частотою (22 роботи або
16,3±3,4% випадків) був інтервал 100-109
сторінок. Третім за частотою (21 робота
або 15,6±3,2% випадків) був інтервал 110119 сторінок
Таблиця 6
Результати контент-аналізу магістерських робіт

Назва показника
Кількість сторінок
магістерської роботи
Кількість розділів
магістерської роботи
Кількість сторінок
першого розділу
Кількість сторінок
другого розділу
Кількість сторінок
третього розділу
Кількість сторінок
висновків
Кількість літературних
джерел
Кількість таблиць
Кількість ілюстрацій

Середнє
значення
124,2

Похибка
±2,3

Станд
відхилення
27,2

Дисперсія

Медіана

Мода

Мінімум
74

Максимум
227

Інтервал
153

738,7

122

105

3,8

0,88

0,77

4

26,9

±0,0
8
±0,9

4

2

7

5

9,23

85,1

27

21

2

63

61

9,8

±0,9

11,1

122,6

4

4

1

51

50

35,0

±1,8

20,7

437,7

32

35

3

97

94

2,6

±0,1

1,2

1,4

2

2

1

8

7

110,1

±1,9

22,6

510,6

108

100

15

268

253

12,6
27,6

±1,0
±1,5

11,3
17,0

127,9
289,4

9
25

3
32

0
0

64
82

64
82

На рис. 1 представлено гістограму розподілу магістерських робіт за кількістю
сторінок, а на рис. 2 для порівняння з гістограмоюпокахано криву нормального розподілу.
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Рис. 1 Гістограма розподілу магістерських робіт за кількістю сторінок

Рис. 2. Крива нормального розподілу (крива Гауса) [18].
У таблиці 7 представлено основні наукометричні показники, придатні для класичного
параметричного аналізу, які обчислює програма Excel в автоматичному режимі у вікні
«Підсумкова статистика».
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Таблиця 7.

Основні наукометричні параметри досліджуваної сукупності магістерських робіт
за ознакою кількості сторінок
Назва показника

Умовне
позначення
М
R
Xmin
Xmax
D
σ
Vδ
Мо
Ме
Аs
Ех
m

Середня арифметична
Розмах варіації (інтервал)
Найменше значення
Найбільше значення
Дисперсія (девіата)
Середнє квадратичне відхилення (сигма)
Коефіцієнт варіації
Мода
Медіана
Коефіцієнт асиметрії
Ексцес (коефіцієнт гостровершинності)
Похибка середньої арифметичної
Щоб
оцінити
відхилення
емпіричного розподілу (рис. 1) від
нормального (рис. 2) обчислюють ексцес
(коефіцієнт
гостровершинності)
та
коефіцієнт асиметрії. [18].
Графічно асиметрія описується
напрямом довшої гілки кривої. У нашому
випадку Аs = 0,4 - має місце
правостороння асиметрія.
Числові характеристики коефіцієнта
асиметрії (Аs) наступні:
- якщо Аs = 0 – розподіл
симетричний, як на малюнку 2.4;
- якщо Аs > 0 – розподіл має
правосторонню асиметрію, мал. 2.2;
- якщо Аs < 0 – має місце
лівостороння асиметрія.
Для
кількісного
виміру
гостровершинності
гістограми
слугує
коефіцієнт гостровершинності (ексцес) Ех.

Величина
124,2
153
74
227
738,7
27,2
21,9%
105
122
0,4
2,34
2,3

Якщо
величина
ексцесу
не
перевищує 0,4, то розподіл вважається
слабкоексцесивним.
Найбільша абсолютна величина
від'ємного ексцесу становить мінус 2. При
такому
значенні
вершина
кривої
опускається до осі абсцис і сукупність
емпіричних даних ділиться на дві окремі
сукупності. [18].
У нашому випадку величина
ексцесу становить 2,34. Тобто, він
додатний,
тому
розподіл
гостровершинний,
а
оскільки
його
абсолютна величина перевищує 0,5, то
розподіл магістерських робіт за кількістю
сторінок характеризується вираженою
ексцесивністю.
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На рис. 3 зображено форми розподілу емпіричних даних при різних величинах
ексцесу.

Рис. 3 Форми розподілу сукупності емпіричних даних при різних значеннях ексцесу:
а - (Ех = 0) нормальний ; б - (Ех > 0) гостровершинний ; в - (Ех < 0) плосковершинний. [18].
Ще одним показником, який
характеризує емпіричний розподіл даних є
коефіцієнт варіації Vδ .
Коефіцієнт варіації обчислюється за
формулою 1.
 100%
V 
(формула 1)
M
де:
Vδ . – коефіцієнт варіації; σ
– середнє квадратове відхилення (сигма);
М – середня арифметична.
Коефіцієнт варіації є оцінкою
надійності середньої арифметичної. При
величині Vδ, яка лежить в межах від 0% до
5%, варіація вважається слабкою. При
величині Vδ, яка лежить в межах 6% - 10%
- помірною; при Vδ в межах 11% - 20% значною; при Vδ в межах 21% - 50% великою; при Vδ > 51% - дуже великою.
[18].

У нашому випадку коефіцієнт
варіації дорівнює:
 100%
27,2  100%
V 
=
= 27,9%
M
124,2
Можна зробити висновок, що
варіація кількості сторінок в магістерських
роботах була досить великою. Однак,
оскільки кількість спостережень була
достатньою (135 спостережень), то за такої
кількості
спостережень
і
величини
коефіцієнта варіації, сукупність цілком
придатна для класичного параметричного
статистичного аналізу.
Ще
низку
наукометричних
показників
можна
отримати
використовуючи дослідницьку стратегію
аналізу рядів динаміки.
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На рис. 4 показано розподіл магістерських робіт за кількістю сторінок та роками
захисту.
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Рис. 4. Графік залежності між середнім значенням кількості сторінок в магістерських
роботах і роком захисту
За графіком на рис. 4 визначити
тенденцію
(тренд)
зміни
середньої
кількості сторінок в магістерських роботах
у часі, а тим більше зробити прогноз на
майбутнє, досить складно. Щоб визначити
домінуючу тенденцію, скористаємося
методом вирівнювання рядів динаміки за
принципом найменших квадратів, який
надає можливість не лише визначити
домінуючу тенденцію (тренд), але за
допомогою екстраполяції прогнозувати
значення досліджуваних параметрів. [18,
19]
Щоб
визначити
домінуючу
тенденцію,
скористаємося
методом
вирівнювання
рядів
динаміки
за
принципом найменших квадратів, який
надає можливість не лише визначити
домінуючу тенденцію (тренд), але за
допомогою екстраполяції прогнозувати
значення досліджуваних параметрів (у
нашому випадку – це середня кількість

сторінок у магістерських роботах) на
наступні роки. [19]
Заповнюємо таблицю 9 вихідними
даними за алгоритмом, що подається
нижче.
Хід обчислень (алгоритм) для
заповнення таблиці 9:
1. Обчислюємо середню кількість
сторінок в магістерських роботах залежно
від року захисту. Програма Excel дозволяє
це зробити в автоматичному режимі. У
таблиці 8 надано обчислені значення
середньої кількості сторінок магістерських
робіт залежно від року захисту.
2. За середину ряду приймаємо 2014
рік.
3. Визначаємо постійну величину
рівняння ( А0 ) за формулою 2:

A0 



n

Y

=

886,8
= 126,7
7
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(формула 2)

Таблиця 8.
Середня кількість сторінок в магістерських роботах залежно від року захисту
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Рік захисту

Середня кількість сторінок

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2027

118,4
137,1
128,2
137,9
123,7
121,6
121,3
117,0

4. Визначаємо суму значень у
стовчику ХУ. Для цього значення стовчика
Х та У перемножуємо і додаємо. Σуx = 90,4
5. Значення у стовчику Х підносимо
до квадрату, отримуємо значення даних у
стовчику Х2. Додаємо значення у стопчику
Х2 і отримуємо суму: ΣХ2 = 28.
6. Обчислюємо другу постійну
величину рівняння ( А1 ) за формулою 3:

A1 


X

YX
2

=

7. Обчислюємо вирівняні дані ряду
динаміки за формулою 4:
Yx  A0  A1 X
(формула 4)
У1
У2
У3
У4
У5
У6
У7

 90,4
= -3,23 (формула 3)
28

= 126,7 + (-3,23) • (-3) = 136,4
= 126,7 + (-3,23) • (-2) = 133,2
= 126,7 + (-3,23) • (-1) = 129,9
= 126,7 + (-3,23) • 0 = 126,7
= 126,7 + (-3,23) • 1 = 123,5
= 126,7 + (-3,23) • 2 = 120,2
= 126,7 + (-3,23) • 3 = 117,0

Таблиця 9
Вихідні дані для трендування та прогнозу середньої кількості сторінок в магістерських
роботах магістрів медсестринства на наступні 3 роки
Роки
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
n =7
2018
2019
2020

Середні значення
кількості сторінок, У
137,1
128,2
137,9
123,7
121,6
121,3
117,0
Σу = 886,8

Умовний
час, Х
-3
-2
-1
0
1
2
3

ХУ

Х2

-411,3
-256,4
-137,9
0
121,6
242,6
351,0
Σуx = -90,4

9
4
1
0
1
4
9
2
ΣХ = 28

4
5
6

Вирівняні
дані, Ух
136,4
133,2
129,9
126,7
123,5
120,2
117,0
113,8
110,6
107,3
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На цьому етапі ми отримали 7
значень для побудови вирівняного ряду
динаміки – тренду. Наступні 3 значення
будуть
отриманими
за
допомогою
екстраполяції тренду на 3 майбутні роки:
2018. 2019 і 2020.

У8 = 126,7 + (-3,23) • 4 = 113,8
У9 = 126,7 + (-3,23) • 5 = 110,6
У10 = 126,7 + (-3,23) • 6 = 107,3
За значеннями у таблиці 9 будуємо
два графіки: емпіричний та вирівняний
(трендовий, прогностичний), рис. 5 .

На рис. 5 чітко видно домінуючу тенденцію (тренд) до зменшення кількості сторінок в
магістерських робота. Мало того, ми можемо з великою долею ймовірності прогнозувати, що
середнє значення кількості сторінок в магістерських роботах, які будуть захищатися у 2018-у
році, становитиме 113,8±6,7 сторінок. У 2019-у році – 110,6± 6,5 сторінок, у 2020-у році –
107,3±6,3 сторінок.
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Рис. 5 Тренд динаміки кількості сторінок магістерських робіт
Для визначення ймовірності нашого
прогнозу
використаємо
обчислення
індексу Херста. [20]
Показник
Херста
є
мірою
персистентності – схильності процесу до
трендів на відміну від хаотичного

броуніського руху. Індекс Херста є
степеневим показником у формулі 5. [20]



H

N
(формула 5)
 
 2
де: Н – індекс Херста; R – розмах
варіації (інтервал), у нашому випадку
розмах
варіації
кількості
сторінок
20
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становить 153; σ – середнє квадратове
відхилення (сигма), у нашому випадку
сигма становить 27,2; N – кількість років,
взятих за основу при вирівнюванні
динамічного ряду, у нашому випадку – 7
років.
Значення індексу Херста, яке
дорівнює ½ є граничним. Всі значення
менші однієї другої свідчать про низьку
вірогідність прогнозу. Індекс Херста, який
наближається до нуля, є свідченням
відсутності домінуючої тенденції (тренду),
аналізовані
величини
приймають
випадкові (хаотичні) значення. Значення Н
> ½ означає спрямованість в певну сторону
динаміки процесу в минулому і високу
вірогідність продовження динаміки у тому
ж напрямку. Чим більше значення індексу
Херста, яке перевищує одну другу, тим
вища вірогідність прогнозу. [20].
У нашому випадку підставивши
значення із таблиці 7 у формулу 5, і
розв'язавши рівняння, отримуємо значення
індексу Херста, яке дорівнює 1,379.



N
 
 2

зморшкуватості поверхні, тріщінуватості,
пористості об'єму тощо. В ідеалі, коли
показник Хаусдорфа-Безіковича дорівнює
0, контур являє собою пряму лінію,
поверхня має бути ідеально гладенькою, а
об'єм однорідним.
Показник
Хаусдорфа-Безіковича
пов'язаний з індексом Херста простою
залежністю, формула 6:
D  2H
(формула 6)
де: D – показник ХаусдорфаБезіковича;
Величина показника ХаусдорфаБезіковича коливається в межах від 0 до
2,0. Чим ближче значення показника до
нуля, тим ідеальніша фігура (об'єкт), чим
ближче показника до 2,0, тим хаотичніша
будова (структура) об'єкта дослідження.
У нашому випадку D = 2 – H = 2 –
1,379 = 0,621
Значення розмірності ХаусдорфаБезіковича, яке дорівнює 0,621, в значення
індекса Херста, яке дорівнює 1,379,
стосовно магістерських робіт свідчить про
досить високий ступінь ідеальності, що
для наукових праць означає наявність
структурованості
і
певних
закономірностей на противагу хаосу і
відсутності
домінуючих
тенденцій
(трендів).
Ще
одним
наукометричним
критерієм є кількість і якість публікацій
(об'єктів
інтелектуальної
власності,
створених магістрами медсестринства)

H

H

153  7 
5,625  3,5 H
 
27,2  2 
Н = log 3,5 5,625 = 1,379
Крім показника Херста, який
визначає
вірогідність
прогнозування
динаміки ряду на майбутнє, для
дослідження
часових
рядів
використовують
теорію
фракталів,
розроблену Бенуа Мандельбротом. [11, 12,
13].
Згідно
з
теорією
фракталів,
показник
фрактальності
ХаусдорфаБезіковича є кількісною мірою ідеальності
об'єкта на противагу звивистості контурів,
21

МАГІСТР МЕДСЕСТРИНСТВА № 2 (18) 2017

У таблиці 10 надано результати статистичного аналізу публікацій магістрів
медсестринства.
Таблиця 10.
Кількість та питома вага (частка) інших об'єктів інтелектуальної власності, створених
магістрами медсестринства
Назва показника
Загальна кількість об'єктів інтелектуальної власності
Кількість і частка статей
Кількість і частка тез доповідей
Кількість опублікованих монографій і розділів монографій
Кількістьпідручників, посібників, розділів підручників і
посібників, методичних рекомендацій, інформаційних листів
Кількість патентів на винаходи і корисні моделі та інших
документів, що підтвержують аторські права на об'єкти
інтелектуальної власності
Загалом за 8 років з 2010 по 2017
включно, магістрами створено 984 об'єкти
інтелектуальної власності. В середньому
по 7,3±0,5 одиниць на одного магістра.
Мода становила 5, а медіана - 7 об'єктів.
При цьому не було жодного з магістрів,
який би не мав публікацій. Кількість
публікацій варіювала у широких межах від
2-х до 56-и. Магістри публікували
переважно статті і тези у різних наукових
виданнях: від престижних зарубіжних
фахових журналів, які включені до
провідних міжнародних наукометричних
баз Web of Science, Scopus, Google scholar,
і мають імпакт-фактор, що перевищує 2,0,
до вітчизняних збірників, які не мають
електронних версій в Інтернеті з
відповідними англомовними атрибутами.
Необхідно відмітити, що більшість
публікацій магістри здійснюють під час
навчання в магістратурі у вигляді тез,
натомість, після закінчення навчання вони
друкують більше статей у фахових

Абс.
число
984
281
677
19

M±m, %
100,0±0,0
28,6±1,5
68,8±1,5
1,8±0,4

7

0,7±0,3

0

0,0±0,0

виданнях та починають створювати інші
об'єкти інтелектуальної власності.
Магістри публікують статті і тези у
переважній більшості самостійно. Мають
власні монографії поодинокі з них,
зазвичай ті, хто підготував та захистив
дисертацію на здобуття наукового ступеня
доктора філософії (PhD). Публікують
статті у фахових виданнях, що входять до
переліку затвердженого департаментом
атестації науково-педагогічних кадрів
МОН України, магістри, які навчаються в
аспірантурі та готують до захисту
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора філософії. Вони ж публікують
статті у закордонних виданнях та у
виданнях, що входять до міжнародних
наукометричних баз, у тому числі у
наступних вітчизняних журналах: «Вісник
Житомирського державного університету
ім. Івана Франка», «Україна. Здоров'я
нації», «Магістр медсестринства», «Вісник
соціальної медицини та організації
охорони здоров'я», «Східно-європейський
22
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медичний журнал», «Сімейна медицина»
тощо.
У таблиці 11 надано аналіз кількості і якості публікацій магістрами результатів
власних досліджень у різних наукових виданнях.
Таблиця 11
Аналіз кількості і якості публікацій магістрами результатів власних досліджень у
різних наукових виданнях

Якість публікацій
:Самостійні
У співавторстві
У виданнях, що входять до
міжнародних наукометричних баз
У закордонних виданнях
У фахових виданнях, що
входять до переліку затвердженого департаментом
атестації науково-педагогічних кадрів МОН України

Кількість публікацій
Тези
Статті
Разом
Абс
M±m, %
Абс
M±m, % Абс
M±m, %
477
48,5±1,6
456
46,3±1,6
933
94,8±0,7
2
0,2±0,1
57
5,5±0,7
59
5,7±0,7
0

0,0±0,0

55

5,6±0,7

55

5,3±0,7

55

5,6±0,7

5

0,5±0,2

60

5,8±0,7

12

1,2±0,3

281

28,6±1,4

293

29,8±1,4

Однак,
переважна
більшість
BIMKO»
Буковинського
державного
публікацій
магістрів
медсестринства
медичного
університету,
збірниках
складають статті і тези, які опубліковані у
матеріалів щорічної міжнародної науково«Віснику
Житомирського
інституту
практичної конференції «Формування
медсестринства», збірниках матеріалів
професійної
майстерності
майбутніх
щорічної науково-практичноїх конференції
фахівців в умовах освітньовиховного
«Вища освіта в медсестринстві: проблеми і
середовища вищого навчального закладу»
перспективи»,
збірниках
матеріалів
Житомирського державного університету
щорічного
Міжнародного
конгресу
ім. Івана Франка.
студентів
і
молодих
вчених
Алгоритм
пошуку
публікацій
Тернопільського державного медичного
магістрів
медсестринства,
на
які
університету імені І Я.Гербачевського,
посилаються інші дослідники, полягав у
збірниках
матеріалів
щорічної
знаходженні робіт, що цитувались, в
міжнародної
медико-фармацевтичної
наукометричних базах, за допомогою
конференції студентів і молодих вчених
ORCID
(персональний
міжнародний
«Актуальні питання медицини і фармації
ідентифікатор) автора.
У таблиці 12 надано результати структурного аналізу цитувань публікацій магістрів
медсестринства.
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Таблиця 12
Структурний аналіз цитованих робіт магістрів медсестринства
Назва показника
Наявність ORCID, осіб
Наявність індексу Хірша, осіб
Кількість цитувань

Абс. число
24
6
49

Частка магістрів, що мають індекс
цитування, тобто тих, на роботи яких
посилаються інші науковці, становить
4,7%. Мають ORCID 24 особи (17,5%),
переважно викладачі інституту із числа
магістрів медсестринства. Індекс Хірша
мають 6 осіб (4,4%), величина якого в них

М±m, %
17,5±3,3
4,4±1,7
4,7±0,8

лежить в межах від 1 до 2,0 одиниць.
Тобто 5 магістрів мають індекс Хірша, що
дорівенює 1,0 та в одного він дорівнює 2,0.
Для прикладу наводимо структуру
цитованих робіт магістра Ш та графічне
визначення її індексу Хірша, рис. 6.

8

7
Індекс Хірша дорівнює 2
6

5

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1414

Рис. 6 Графічне зображення визначення індексу Хірша магістра Ш.
Для цього на осі абсцис відкладаємо
кількість публікацій магістра Ш, на які є
посилання, по мірі зменшення числа
посилань
(цитувань). На осі ординат
2
відкладаємо кількість посилань на кожну

публікацію. У викладача Ш. є одна стаття
(перша на осі абсцис), на яку було 5
посиланнь, 1 стаття, на яку було 2
посилання (друга на осі абсцис) і 3 статті

3
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(третя, четверта і п'ята), які цитувались по
педагогічної компетентності медичних
одному разу.
сестер сімейної медицини в процесі
Будуємо
ламану
криву
з
фахової
ступеневої
підготовки
та
відповідними координатами: (5, 1) → (2, 2)
безперервної медичної освіти». У 2015
→ (1, 3) → (1, 4) → (1, 5).
році магістр медсестринства Ш. захистила
Індекс Хірша дорівнює величині
дисертацію
на
тему:
«Формування
кординат точки на кривій, ордината і
професійно-педагогічної компетентності
абсциса якої рівні.
Тобто, точці з
медичних сестер сімейної медицини в
координатами (2, 2).
прцесі фахової підготовки» на здобуття
Необхідно підкреслити, що магістр
вченого ступеня доктора філософії за
Ш., має загалом 56 публікацій. Вона
спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика
навчалась в магістратурі в Житомирському
професійної освіти.
інституті медсестринства впродовж 2011Про величину власного індексу
2012 рр. і захистила у 2012 р. магістерську
Хірша можна дізнатися на сайті певної
роботу на тему: «Формування професійнонаукометричної бази за своїм ORCID.
За наукометричними критеріями проведено аналіз кількості і якості презентацій,
результати якого представлено у таблиці 13.
Таблиця 13
Характеристика презентацій магістрів медсестринства за наукометричними
показниками
№
з/п

Середнє
значення

Похибка

Стандартне
відхилення

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

5,3
2,1
2,1
1,2
1,9
0,9
0,6
0,2
0,1
0,1

±0,1
±0,07
±0,07
±0,05
±0,06
±0,04
±0,05
±0,03
±0,03
±0,03

1,35
0,84
0,70
0,57
0,75
0,48
0,54
0,41
0,33
0,31

Дис- Медіперсія ана
1,81
0,71
0,49
0,32
0,56
0,23
0,29
0,16
0,11
0,10

Примітка: у таблиці 13 фігурують
наступні назви показників:
- під номером 1: «Загальна кількість
презентацій (апробацій)»;
- під номером 2: «Кількість
презентацій (апробацій) на міжнародному
рівні»;

5
2
2
1
2
1
1
0
0
0

Мо
да
5
2
2
1
2
1
1
0
0
0

Міні- Мак- Інмум
си- термум вал
2
11
9
0
5
5
1
5
4
0
3
3
0
5
5
0
3
3
0
2
2
0
2
2
0
1
1
0
1
1

- під номером 3: «Кількість
презентацій
(апробацій)
на
загальнодержавному рівні»;
- під номером 4: «Кількість
презентацій (апробацій) на регіональному
рівні»;
- під номером 5:« Кількість
презентацій (апробацій) на конгресах
25
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студентів
і
молодих
вчених
на
презентацію на конгресах студентів і
міжнародному рівні»;
молодих вчених на міжнародному рівні»;
- під номером 6: «Кількість
- під номером 9: «Кількість
презентацій (апробацій) на конгресах
дипломів І-ІІ ступенів за зразкову
студентів
і
молодих
вчених
на
презентацію на конгресах студентів і
загальнодержавному рівні»;
молодих вчених на загальнодержавному
- під номером 7: «Кількість
рівні»;
презентацій (апробацій) на конгресах
- під номером 10: «Кількість
студентів
і
молодих
вчених
на
дипломів І-ІІ ступенів за зразкову
регіональному рівні»;
презентацію на конгресах студентів і
- під номером 8: «Кількість
молодих вчених на регіональному рівні».
дипломів І-ІІ ступенів за зразкову
У таблиці 14 представлено аналіз апробації (кількості і якості презентацій) магістрами
результатів власних досліджень на наукових форумах міжнародного, всеукраїнського та
регіонального рівнів.
Таблиця 14
Розподіл доповідей магістрів за рівнями (міжнародний, всеукраїнський, регіональний)
Рік
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Всього:

Міжнародний
Абс
M±m, %
38
5,2±0,7
28
3,9±0,7
47
6,5±0,9
29
4,0±0,7
26
3,6±0,7
43
5,9±0,9
24
3,3±0,4
36
5,0±0,7
271
37,4±1,8

Рівень
Всеукраїнський
Регіональний
Абс
M±m, %
Абс
M±m, %
39
5,4±0,7
20
2,8±0,4
27
3,7±0,7
15
2,1±0,5
48
6,6±0,9
33
4,6±0,7
26
3,6±0,7
19
2,6±0,4
31
4,3±0,7
24
3,3±0,4
40
5,5±0,7
23
3,2±0,4
16
2,2±0,5
29
4,0±0,7
37
5,1±0,7
27
3,7±0,7
264
36,4±1,7
190
26,2±1,6

Загалом 135 магістрів впродовж 8ми років, з 2010 по 2017 рр. включно,
висупали з доповідями на наукових
форумах різного рівня 725 разів, в
середньому по 5,3 виступів на одного
магістра.
На
наукових
форумах
міжнародного рівня магістри виступали з
доповідями 271 раз, що становить більше
третини (37,4±1,8%) від всіх виступів
магістрів. На всеукраїнських зїздах,
конгресах,
симпозіумах
і
науково-

Абс
97
70
128
74
81
106
69
100
725

Разом
M±m, %
13,4±1,2
9,7±1,1
17,7±1,4
10,2±1,1
11,2±1,2
14,6±1,3
9,5±1,1
13,8±1,2
100,±0,0

практичних
конференціях
магістри
виступали з доповідями 264 рази, що
складає 36,4±1,7% від всіх виступів. Решту
190 виступів (26,2±1,6%) становили
доповіді магістрів на науково-практичних
конференціях регіонального рівня.
Отже,
магістри
медсесринства
презентували результати проведених ними
наукових досліджень належним чином.
Свідоцтвом високого рівня, як проведених
наукових досліджень, так і майстерності
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презентацій, є кількість відзнак (дипломів
І-ІІ ступеня), отриманих магістрами за
кращі доповіді на наукових форумах
різного рівня, таблиця 15. Загалом
впродовж 8-и років 135 магістрів
медсестринства Житомирського інституту
41 раз буди відзначені (отримали дипломи
І і ІІ ступенів) за кращі доповіді на
наукових форумах, що складає 30,4±3,9%
випадків. Тобто, презентації майже
третини магістрів отримала відзнаку
якості. При цьому всі 41 відзнаки
отримані
на
наукових
форумах
міжнародного рівня. Це дозволяє зробити
висновок, що дослідження були проведені
на належному науковому рівні, результати
досліджень були презентовані широкому
науковому загалу і отримали високу
оцінку з боку наукової спільноти.
Проведений
аналіз
дозволив
сформулювати наукометричні критерії
оцінки значимості наукових досліджень
магістрів медсестринства, який полягає у
здатності магістрів створювати об'єкти
інтелектуальної власності, презентувати їх
міжнародній
науковій
спільноті
та
забезпечувати їх просування на ринку
інтелектуальної власності.
До
наукометричних
критеріїв
запропоновано
віднести
наступні
показники:
кількість
презентацій
на
всеукраїнському і міжнародному рівнях;
- кількість дипломів за найкращу
наукову розробку та її презентацію на
всеукраїнських та міжнародних наукових
форумах;
- кількість і якість об'єктів
інтелектуальної власності: монографій,
підручників, посібників, патентів, статей,
тез тощо;

- кількість публікацій, які увійшли
до інформаційних фондів міжнародних
наукометричних баз;
кількість
публікацій
на
міжнародній науковій мові;
- кількість публікацій у виданнях,
що входять до переліку затвердженого
департаментом
атестації
науковопедагогічних кадрів МОН України;
- наявність ORCID;
- наявність цитувань іншими
дослідниками;
- наявність і величина індексу
Хірша;
- наявність власного сайту для
ефективного
мережевого
маркетингу
обєктів інтелектуальної власності;
визнання
міжнародною
спільнотою
значимості
наукових
досліджень магістрів у вигляді державного
фінансування
подальших
досліджень
відкритого нового напрямку в науці, у
вигляді
отримання
державних
і
міжнародних грантів на проведення
наукових досліджень і, нарешті, у вигляді
премій від державних і громадських
організацій
на
всеукраїнському
і
міжнародніому рівнях.
Не
заглиблюючись
у
даній
публікації до детального опису кожного з
понять наукометрії, які самі по собі
надзвичайно цікаві і продуктивні в
науковій перспективі, звертаємо увагу на
те, що всі наукометричні методики
працюють
на
основі
інфомаційнокомп'ютерних
технологій
світової
інформаційної
веб-мережі.
Іншими
словами, щоб отримати належну оцінку
світової спільноти щодо значимостіі
проведеного
наукового
дослідження,
необхідно
орилюднити
отримані
результати у світовій інформаційній
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мережі за правилами, які дозволять
занести ці результати до міжнародних
наукометричних баз.
Мінімальні вимоги, для того щоб
публікація
була
включена
до
наукометричних баз наступні:
- назва публікації на англійській
мові;
- прізище та ім'я автора в
англійській транскрипції;
- назва закладу, з якого походить
робота, анлійською мовою;
- назва країни анлійською мовою;
- англомовне резюме обсягом 15002000 символів;
- цитовані джерела літератури в
анлійській транскрипції та транслітерації.
Редакційні колегії деяких наукових
журналів
вимагають
від
авторів
повідомити їхній особистий профіль в
ORCID.
Авторський профіль в ORCID (Open
Researcher
and
Contributor
ID)
–
ідентифікатор науковця, на кшталт
ідентифікаційного податкового коду, за
яким обліковуються публікації та можна
визначати
низку
наукометричних
показників, зокрема індекс цитування (hіндекс
Хірша)
тощо.
Необхідність
запровадження єдиного ідентифікатора
пов'язана з тим, що прізвище та ім'я
науковців
у
багатьох
випадках
співпадають. В Україні більше 300 тисяч
осіб носять прізвище «Шевченко», у
Китайській Народній Республіці прізвище
«Лі» мають більше 200 мільйонів
громадян. Однак, основна умова, без якої
все вищеперераховане не має сенсу, видавець журналу чи редакційна колегія
збірника
наукових
праць
повинні
виставити в мережі Інтернет
його
електронну версію,
тому що
всі

наукометричні бази формуються виключно
на основі аналізу електронних джерел
інформації.
Висновки. Проведений контентаналіз магістерських робіт, аналіз кількості
і якості обєктів інтелектуальної власності
та майстерності їх презентацій світовій
науковій
спільноті
дозволив
сформулювати наукометричні критерії
оцінки значимості наукових досліджень
магістрів медсестринства, який полягає у
здатності магістрів створювати об'єкти
інтелектуальної власності, презентувати їх
міжнародній
науковій
спільноті
та
забезпечувати їх просування на ринку
інтелектуальної власності.
До
наукометричних
критеріїв
запропоновано
віднести
наступні
показники:
кількість
презентацій
на
всеукраїнському і міжнародному рівнях;
- кількість дипломів за найкращу
наукову розробку та її презентацію на
всеукраїнських та міжнародних наукових
форумах;
- кількість монографій, підручників,
посібників, патентів, статей, тез тощо;
- кількість публікацій, які увійшли
до інформаційних фондів міжнародних
наукометричних баз;
кількість
публікацій
на
міжнародній науковій мові;
- кількість публікацій у виданнях,
що входять до переліку затвердженого
департаментом
атестації
науковопедагогічних кадрів МОН України;
- наявність ORCID;
- наявність цитувань іншими
дослідниками;
- наявність і величина індексу
Хірша;
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- наявність власного сайту для
ефективного
мережевого
маркетингу

обєктів інтелектуальної власності.
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ОЦІНКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МАГІСТРІВ МЕДСЕСТРИНСТВА ЗАСОБАМИ
НАУКОМЕТРІЇ
Шатило В.Й.,Свиридюк В.В.,Свиридюк В.З.
КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства»
Житомирської обласної ради
Медсестринство – важлива ланка охорони здоров'я, представники якої надають
широкий спектр медичної допомоги (догляд, невідкладна допомога, профілактика,
реабілітація тощо). Інтеграція України до міжнародного ринку праці ставить нові вимоги
до медсестринства. Наукові дослідження з медсестринства є невід'ємною складовою
ступеневої підготовки медичних сестер. Магістри медсестринства беруть участь у
формуванні унікальних наукових знань, що виокремлюють медсестринство серед інших
професій, сприяють підвищення якості сестринської практики, зокрема педагогічних
аспектів діяльності медичних сестер при проведенні профілактичної роботи серед
населення з пропаганди здорового способу життя.
Метою статті є аналіз можливостей використання інноваційних підходів для оцінки
вагомості результатів наукових досліджень магістрів медсестринства за допомогою
сучасних наукометричних технологій.
Для досягнення мети використано метод поглибленого контент-аналізу (Text mining).
Результати. Для оцінки вагомості результатів наукових досліджень в галузі
природничих і гуманітарних наук на сьогодні використовуються методи наукометричної
статистики, поглиблений контент-аналіз (Text of mining) і наукометричні індекси теорії
фракталів (індекс Херста, розмірність Хаусдорфа-Безіковича тощо).
Впродовж восьми років, з 2010 по 2017 включно, 135 магістрів медсестринства
створили 984 об'єкти інтелектуальної власності, в середньому по 7,3 одиниці на одну особу.
Частка магістрів, які мають цитування складає 4,7%., 24 особи мають ORCID, ще 6 осіб
мають індекс Хірша, який лежить в межах від 1,0 до 2,0 одиниць.
Впродовж восьми років, з 2010 по 2017 включно, магістри виступали з доповідями
725 разів, що становить 5,3 раза на одну особу.
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Висновки. Проведений контент-аналіз магістерських робіт, аналіз кількості і якості
обєктів інтелектуальної власності та майстерності їх презентацій світовій науковій
спільноті дозволив сформулювати наукометричні критерії оцінки значимості наукових
досліджень магістрів медсестринства, якы полягають у здатності магістрів створювати
об'єкти інтелектуальної власності, презентувати їх міжнародній науковій спільноті та
забезпечувати їх просування на ринку інтелектуальної власності.
До наукометричних критеріїв запропоновано віднести наступні показники:
- кількість презентацій на всеукраїнському і міжнародному рівнях;
- кількість дипломів за найкращу наукову розробку та її презентацію на
всеукраїнських та міжнародних наукових форумах;
- кількість монографій, підручників, посібників, патентів, статей, тез тощо;
- кількість публікацій, які увійшли до інформаційних фондів міжнародних
наукометричних баз;
- кількість публікацій на міжнародній науковій мові;
- кількість публікацій у виданнях, що входять до переліку затвердженого
департаментом атестації науково-педагогічних кадрів МОН України;
- наявність ORCID;
- наявність цитувань іншими дослідниками;
- наявність і величина індексу Хірша;
- наявність власного сайту для ефективного інтернет-маркетингу об'єктів
інтелектуальної власності.
Kлючові слова: медсестринство, наукові дослідження магістрів медсестринства,
наукометрія.
ОЦЕНКА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ МАГИСТРОВ МЕДСЕСТРИНСТВА
СРЕДСТВАМИ НАУКОМЕТРИИ
Шатило В.Й.,Свиридюк В.В., Свиридюк В.З.
КВУЗ «Житомирский институт медсестринства»
Житомирского областного совета
Медсестринство – важное звено здравоохранения, представители которого
предоставляют широкий спектр медицинской помощи (уход, неотложная помощь,
профилактика, реабилитация и пр.). Интеграция Украины в международный рынок трудп
выставляет новые требования к медсестринству. Науные исследования в медсестринстве
есть неотъемлемой составлящей многоуровневой подготовки медицинских сестер.
Магистры медсестринства принимают участие в формировании уникальных научных
знаний, которые выделяют медсестринство среди лругих профессий, способствуют
повышению качества сестринськой практики, в частности педагогических аспектов
деятельности медицинских сестер при проведении профілактической роботы среди
населения по пропаганде здорового способа жизни.
Целью статьи есть анализ возможностей использования инновационныхі подходов
для оценки весомости результатов научных исследований магистров медсестринства при
помощи современных наукометрических технологий.
Для достижения цели использовали метод углубленного контент-анализа (Text
mining).
Результаты. Для оценки весомости результатов научных исследований в области
естественных и гуманитарных наук в данное время используются методы
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наукометрической статистики, углубленный контент-анализ (Text of mining) и
наукометрические индексы теории фракталов (индекс Херста, розмерность ХаусдорфаБезиковича и пр.).
В течении восьми лет, с 2010 по 2017 включительно, 135 магистров медсестринства
создали 984 обьектов интеллектуальной собственности, в среднем по 7,3 единиці на одного
человека. Часть магистров, которые имеют цитирования составляет 4,7%., 24 человека
имеют ORCID, еще 6 лиц имеют индекс Хирша, который лежит в пределах от 1,0 до 2,0
единиц.
В течении восьми лет, с 2010 по 2017 включительно, магистры выступали с
докладами 725 раз, что составляет в среднем 5,3 раза на одного человека.
Выводы. Проведенный контент-анализ магистерских работ, анализ количества и
качества обьектов интеллектуальной собственности и мастерствама их презентаций
мировому научному сообществу позволил сформулировать наукометрические критерии
оценки значимости научных исследований магистров медсестринства, которые состоят у
способности магистров создавать обьекты интеллектуальной собственности,
презентовать их международному научному сообществу и обеспечивать их продвижение на
рынке интеллектуальной собственности.
К наукометрическим критериям предлагается отнести следующие показатели:
- количество презентаций на всеукраинском и международном уровнях;
- количество дипломов за лучшую научную разработку и ее презентацию на
всеукраинских и международных научных форумах;
- количество монографий, учебников, пособий, патентов, статтей, тезисов и пр.;
- количество публикаций, которые вошли до информационных фондов мждународных
наукометрических баз;
- количество публикаций на международном научном языке;
- количество публикаций в изданиях, которые входят до списка утвержденного
департаментом аттестации научно-педагогических кадров МОН Украины;
- наличие ORCID;
- наличие цитуваний другими исследователями;
- наличие и величина индекса Хирша;
- наличие собственного сайта для эффективного интнрнет-маркетинга обьектов
интеллектуальной собственности.
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ГРОМАДЯНСЬКЕ ТА ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
МЕДИЧНИХ ВУЗІВ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНИЙ ВИМІР
Лавровська А.А., Лапінська Т.В.
Бердичівський медичний коледж
CIVIC AND PATRIOTIC EDUCATION OF YOUTH IN MEDICAL UNIVERSITIES OF
UKRAINE: THEORETICAL-PRACTICAL MEASUREMENT

Lavrovskaya AA, Lapinska T.V.
Berdychiv Medical College
The article proves the relevance of the problem of using theoretical and practical methods
of civic and patriotic education of medical students. The article analyzes the political situation and
suggests ways for patriotic education of students.
Key words: flash mob, volunteer programs, theoretical seminars, exhibitions
напрямків розвитку методичної роботи
педагогів та студентства під час науковонавчального процесу та розробки новітніх
практичних завдань, щодо виховання
громадянської та патріотичної свідомості
молоді медичних ВНЗів.
Методи дослідження. Спільними
основами є методи аналізу та синтезу,
індукції, дедукції, системного підходу що
будуть використані у дослідженні.
Результати та їх обговорення.
Державні ВНЗи є основним джерелом
патріотичного
та
громадянського
виховання, адже саме студентство завжди
складало найбільший відсоток рушійної
сили громадської думки, особливо при
критичних для держави подіях. Сучасна
політична ситуація є такою, яка навіть
пасивно спрямовує молодь на активну
діяльність та формування громадянської
думки. А при таких умовах, саме викладачі
можуть
допомогти
спрямувати
та
організувати таку діяльність студентів, яка
б не тільки допомагала формувати нових

Актуальність
проблеми.
Сьогодення українського інформаційного
простору передбачає зіткнення освітньої
дійсності з постійним потоком пропозицій,
як зі сторони держави, так зі сторони
педагогів та ініціативи студентства щодо
поглиблення громадянського виховання та
проведення патріотичних заходів, що
повинні привертати увагу спільноти до
повсякденних проблем, які виникають на
фоні активного державного розвитку
України на просторах Європейського
Союзу та україно-російських відносин, на
фоні воєнного конфлікту на Сході
держави.
Виховання
патріотичної
самосвідомості майбутніх медиків України
закладає
фундамент
активного
функціонування
взаємодопомоги
між
студентами
медичних
ВНЗів
та
постраждалих областей у воєнному
конфлікті, що є самою гострою і болючою
проблемою державного сьогодення.
Мета дослідження. Основоположні
цілі дослідження є виявлення основних
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патріотів, але і реально допомагати
державі та її постраждалим регіонам під
час воєнного конфлікту.
Надзвичайно актуальними на даний
момент є активізація молоді в медичних
навчальних закладах України, адже
майбутні лікарі не тільки матеріально
допомагають бійцям у зоні АТО, але й
можуть
займатись
волонтерською
діяльністю, яка формує сильний дух та
допомагає напрацювати в польових умовах
безцінний досвід для спеціаліста, який
повинен призвичаїтися до різних умов
праці та завдання рятувати людські життя.
Такий тип патріотичного виховання
наразі є одним із основних векторів, для
прикладання зусиль педагогів, адже
співдружня діяльність в освітньому
процесі є основою успішного формування
громадянського суспільства, яке, нажаль, в
Україні знаходиться в зародковому стані.
Так, філософія тлумачить патріотизм як
явище, морально-політичний принцип,
якість особистості, одну із форм
діалектичного поєднання особистих і
суспільних інтересів, єднання людини й
суспільства (А. Бичко, І. Надольний, Л.
Сохань)[2;8]. Тобто, не тільки почуватись
патріотом, але й активно застосовувати
отримані при навчанні навички та знання
задля
процвітання
держави
є
найактивнішим проявом патріотизму зі
сторони активного громадянина своєї
країни.
Наразі, потрібно враховувати дуже
активний потік подій, що безперервно
змінює суспільну дійсність України та є
каталізатором дій зі сторони педагогічної
спільноти задля напрацювання засобів
залучення студентства до громадськопатріотичного духу, які б принесли дійсно
видимі корисні результати. Наведемо

декілька
прикладів,
що
наглядно
демонструють такі засоби, які ми умовно
можемо розділити на науково-теоретичні
та практичні.
До науково-теоретичних засобів
першочергово можна долучити проведення
тематичних семінарів, які допомагають
включитись молоді в активне обговорення
суспільних проблем, що є основою для
формування
критичного
мислення.
Зокрема, МДПУ ім. Б.Хмельницького
об'єднались з "Мелітопольським медичним
коледжем"
ЗОР
задля
проведення
семінарів
щоб
актуалізувати
волонтерський рух, зокрема в зоні АТО.
Завершенням такої роботи стало доволі
символічним, адже бійцям АТО був
відправлений
прапор
України
з
найкращими побажаннями від об'єднаного
студентства[1].
Ще одним способом привернення
уваги молоді до подій, що нажаль
розгортаються на Сході держави є
тематичні виставки, присвячені також і
окремим історичним датам та подіям
минулого України, що призвели до
складного
сьогодення.
Зокрема
у
Тернопільському державному медичному
університеті імені І. Горбачевського
відкрито
постійно
поновлювальну
виставку «Історія війни за незалежність.
Донбас»[5].
Молодь
має
щоденну
можливість тримати руку на пульсі подій,
формувати активний рух та організовувати
тематичні зустрічі задля обговорювання
актуальних подій.
Все
більшої
популярності
набирають
флеш-моби,
що
також
допомагають організувати студентів та
спрямувати їх на вираження суспільної
думки. Новоград-Волинський медичний
коледж
мав
нагоду
організувати
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патріотичний
флеш-моб
з
нагоди
Всеукраїнського Дня вишиванки та
встановлення Національного Рекорду
України «Вінок зі стрічками, створений
найбільшою кількістю людей» (701 особа).
І одночасно педагогічний склад і
студентство мало нагоду організувати
регіональний
молодіжний
фестиваль
патріотичної пісні «З Україною в
серці!»[3].
Але
найцілеспрямованішим
застосуванням
вмінь
студентів
та
випускників є практичні засоби. В першу
чергу - це їх волонтерська робота в
медичних закладах. Зокрема, організовано
роботу волонтерських бригад студентів
випускного курсу Новоград-Волинського
медичного коледжу у Житомирському
військовому шпиталі. Це можливість
відчути свою значимість та місце в
теперішньому і майбутньому держави[3].
Враховуючи всі намагання студентства не
тільки обговорювати, але й надавати якусь
реальну допомогу в регіонах, які
потерпають від воєнних дій, молодь збирає
кошти, активно передає одяг, спорядження
та харчі бійцям АТО, а також виїжджає на
допомогу, застосовуючи свої медичні
навички
на
практиці.
Звичайно
кураторство педагогів, та їх керуюча дія
має бути визначальною для підлеглих.
Підготовка
таких
студентів
проходить на базі їх медичних ВНЗів.
Зокрема
Тернопільський
державний
медичний
університет
запровадив
тренінгову програму в рамках реалізації
проекту
елективного
курсу
з
посттравматичного стресового розладу
«Сестринська ініціатива – медсестри щодо
полегшення психічної травми», який
підтримано Посольством Канади в Україні
[6].
Також
студентам,
волонтерам,

соціальним працівникам та викладачам
вдалось поспілкуватись з психологами, що
займаються реабілітацією воїнів АТО[4].
Найцікавішим
моментом
студенти
відмітили постановку подій під час
проведення вчень, неначе при подіях
фільму-катастрофи та умов надання
першої медичної допомоги в умовах
бойових дій[5].
Актуальним є організація збирання
та поширення інформації про героїчні
вчинки українських військовослужбовців,
бійців добровольчих батальйонів у ході
російсько-української війни, волонтерів та
інших громадян, які зробили значний
внесок у зміцнення обороноздатності
України. Героїчні й водночас драматичні й
навіть трагічні події останнього часу
спонукають до оновлення експозицій
шкільних музеїв, заповідників та кімнат
бойової слави, зокрема щодо інформації
про учасників АТО та волонтерів з даної
території; необхідно взяти шефство над
родинами учасників ATO, які цього
потребують. В цілому важливим є
формування засобами змісту навчальних
предметів якостей
особистості, що
характеризуються ціннісним ставленням
до суспільства, держави, самої себе та
інших, природи, праці, мистецтва.
З огляду на це рекомендуємо:
По-перше, виокремити як один з
найголовніших напрямів виховної роботи,
національно-патріотичне виховання –
справу, що за своїм значенням є
стратегічним
завданням.
Не
менш
важливим є повсякденне виховання поваги
до Конституції держави, законодавства,
державних символів - Герба, Прапора,
Гімну.
По-друге, необхідно виховувати в
студентської
молоді
національну
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самосвідомість,
налаштованість
на
осмислення моральних та культурних
цінностей, історії, систему вчинків, які
мотивуються любов'ю, вірою, волею,
усвідомленням відповідальності.
По-третє, системно здійснювати
виховання в студентів громадянської
позиції; вивчення та популяризацію історії
українського козацтва, збереження і
пропаганду історико-культурної спадщини
українського
народу;
поліпшення
військово-патріотичного
виховання
молоді, формування готовності до захисту
Вітчизни.
По-четверте, важливим аспектом
формування національно самосвідомої
особистості є виховання поваги та любові
до
державної
мови.
Володіння
українською мовою та послуговування
нею повинно стати пріоритетними у
виховній роботі з дітьми. Мовне
середовище
повинно
впливати
на
формування студента, патріота України.
По-п’яте,
формувати
моральні
якості особистості, культуру поведінки,
виховувати бережливе ставлення до
природи, розвивати мотивацію до праці.
Для реалізації цих глобальних завдань
необхідна системна робота, яка передбачає
забезпечення
гармонійного
співвідношення різних напрямів, засобів,

методів виховання студентів у процесі
навчання і позаудиторної діяльності.
Висновки. Підводячи підсумок,
визначаємо, що для залучення студентства
медичних
ВНЗів
до
участі
в
громадянському русі та формування
патріотичної свідомості, в першу чергу
потрібно за допомогою теоретичної
частини актуалізувати знання історії та
сьогодення нашої держави, а також
геополітичної ситуації, що склалась.
Практичні засоби, які включають в себе
проведення різних прикладних програм
надають
можливість
сформувати
майбутнього
патріота
з
активною
громадянською позицією та
реально
допомогти державі в складній політичній
ситуації, виконуючи свій прямий обов’язок
– рятувати людські життя.
На
даний
момент
розробка
методичних програм, які б включали в
себе як теоретичну так і практичну базу
засобів патріотичного виховання студентів
медичних вищих навчальних закладів є
пріоритетним завданням для педагогічного
складу ВНЗів, і повинна мати на меті
гармонійну співпрацю викладачів та
студентів в повсякденному спілкуванні,
вплетеному в
педагогічний
процес
методом запровадження та організації
виховних заходів.
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ГРОМАДЯНСЬКЕ ТА ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
МЕДИЧНИХ ВУЗІВ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНИЙ ВИМІР
Лавровська А.А., Лапінська Т.В.
Бердичівський медичний коледж
В статті обґрунтовується актуальність проблеми громадянського та патріотичного
виховання студентської молоді в медичних вузах за допомогою теоретичних та практичних
методів.

Аналізується

політична

ситуація

та

пропонуються

шляхи

формування

патріотичного виховання студентів.
Ключові слова: флеш-моб, волонтерські програми, теоретичні семінари, виставки

ГРАЖДАНСКОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ
МОЛОДЕЖИ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ УКРАИНЫ: ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ
Лавровская А.А., Лапинский Т.
Бердичевский медицинский колледж
В

статье

обосновывается

актуальность

проблемы

гражданского

и

патриотического воспитания студенческой молодежи в медицинских вузах с помощью
теоретических и практических методов. Анализируется политическая ситуация и
предлагаются пути формирования патриотического воспитания студентов.
Ключевые слова: флеш-моб, волонтерские программы, теоретические семинары,
выставки
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МИСТЕЦЬКИЙ КОНТЕКСТ ТА МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ У
ВИКЛАДАННІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Попова Н.О.
Комунальний вищий навчальний заклад «Кіровоградський медичний коледж ім. Є.Й. Мухіна»
Кіровоградської обласної ради
ART CONTEXT AND INTER-SUBJECT INTEGRATION WHILE TEACHING UKRAINIAN
LITERATURE
Popova N.O.
Communal Higher Educational Institution "Kirovograd Medical College named after. E.Y. Muhin»
of the Kirovograd Regional Council
In the process of building Ukrainian society methods of organization of studying at the institutions of
higher education require new approach. The most important factor in teaching and upbringing students is
to form not only highly skilled and competitive specialists, but to develop highly educated personality able
to perform self development and self improvement. Training of a future specialist in the conditions of
integration is one of the most important directions of modem professional education. Interdisciplinary
integration is an integral part in the training of medical workers. The problem of research is the use of
interdisciplinary integration in order to form key competencies of highly cultured competitive specialist in
institutions of higher education of I-II level of accreditation. In the article the advantages of using
interdisciplinary links in teaching humanitarian subjects is stated; the methods and techniques of using
interdisciplinary integration at the classes of Ukrainian literature are defined; formation of artistic world
outlook of the growing generation.
Key words: interdisciplinary integration, key competencies, literature, art

Сьогодення вимагає від суспільства
нових підходів у вихованні та навчання
підростаючого покоління. Особливого
підходу, враховуючи реформування галузі,
вимагає організація навчання у ВНЗ І-ІІ
рівня акредитації. Головним показником
освітньої діяльності є якість надання
освітніх
послуг,
формування
конкурентноспроможних
навчальних
закладів, які, в свою чергу, беруть на меті
виховання
конкурентноспроможних
випускників. Події останніх років в
Україні змінили свідомість кожного
громадянина, який орієнтований на
європейські орієнтири розвитку. Тому

актуальним, як ніколи, є організація нових
підходів в освітньому процесі та побудови
такої системи підготовки молодших
спеціалістів,
яка
в
подальшому
забезпечить як конкурентноспроможність
випускників навчальних закладів, так і
сприятиме формуванню престижу та
іміджу окремо взятого ВНЗ І-ІІ рівнів
акредитації. «Завдання сучасної освіти сформувати
особистість
майбутнього
фахівця, готового до успішної професійної
діяльності, оновлення професійних знань,
уміння проектування, професійне і
особисте зростання» [1].
Враховуючи швидкоплинні процеси
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розвитку суспільства, на перший план
висуваються
проблеми
формування
високоосвічених
і
висококультурних
спеціалістів. Одним із шляхів формування
світогляду, культури, громадянської та
патріотичної свідомості є забезпечення
міждисциплінарної інтеграції під час
викладання курсу української літератури.
Якісно новий рівень викладання даного
курсу забезпечить не тільки зацікавлення
студентів
кращими
зразками
всесвітньовідомих творів, а й забезпечить
формування ключових компетенцій, які
сприятимуть
розвитку
гармонійної
особистості. Тому, саме з метою духовного
збагачення, сприяння всебічному розвитку
особистості, велику роль у процесі
викладання відіграє міждисциплінарна
інтеграція. Адже справжнє пізнання
дійсності не можна забезпечити лише
вивченням суто літературних творів.
Знайомство з творчістю українських
письменників необхідно розглядати в
комплексі з різними видами мистецтва:
музикою,
театром,
образотворчим
мистецтвом,
кіномистецтвом.
Саме
формування
мистецького
світогляду
сприятиме зацікавленню студентів та
формування їх світогляду.
Так, при вивченні тем з розвитку
українського
професійного
театру,
враховуючи те, що саме Кіровоградщина колиска професійного театру, в коледжі
організовуються
екскурсії
до
Кіровоградського музично- драматичного
театру ім. М.Л.Кропивницького. Аналіз
художніх текстів після перегляду вистав
забезпечує
навички
формування
мистецького світогляду сучасної молоді,
допомагає уявляти картини, образи;
якнайкраще
розкриває
психологічні
характеристики літературних героїв. Така

діяльність забезпечує цілісно-комплексний
підхід
до
літературного
аналізу
художнього твору.
Можливість інтеграції різних видів
мистецтв при викладанні літератури
полягає у ряді спільних рис, головна з яких
динамічність. Саме література і музика види динамічних мистецтв, що існують за
ідентичними
ритміко-словесними
закономірностями. «Роль музики в житті
суспільства надзвичайно велика. Як будьяке мистецтво, вона може з великою силою
виражати те, чим живуть люди: горе,
радість, заповітні сподівання, мрії про
щастя. Музика - це мистецтво динамічне,
виразне, слухове, а про можливості музики
синтезуватися з різними видами мистецтва
знали ще у 19 ст. (Вагнер, Берліоз,
Шуман)» [2]. Взаємодія музики і
літератури надає великі можливості як для
підсилення
сприйняття
літературних
творів, так і для проведення літературного
аналізу
безпосередньо.
Взаємозв'язок
літератури і музики ми спостерігаємо у
багатьох програмових літературних творах
періоду кінця 19-20 ст, в основі яких
лежить музична тематика. Новела М.
Коцюбинського "ІПІЄГГПЄ220" посідає
особливе місце не тільки у творчості
видатного письменника, айв українській
прозі. Що означає слово «ІпІегте22о»? «перепочинок», «пауза».; у музиці - це
інструментальна п’єса довільної будови
або окремий епізод в опері. Назва твору
дуже влучна, вона тісно переплітається зі
змістом. Під нею ми розуміємо перерву в
творчості, насолоду- музикою природи.
Тому знайомство з даним твором
пропоную в синтезі із прослуховуванням
фортепіанної музики Ф.Ліста, Ф.Шопена,
М.Лисенка.
Окремо про музичність можна
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говорити в творчості Лесі Українки, для
якої музика була могутнім імпульсом
творчості. Поряд із знайомством з
поетичними творами - цикл «Сім струн»,
поезії «До мого фортепіано», пропоную до
прослуховування
музичні
твори
Ф.Шопена, твори якого Леся Українка
виконувала з величезною майстерністю,
незважаючи на тяжку хворобу. Як митець
слова, письменниця високо цінувала пісню
— витвір народного мистецтва, тому як
кредо сприймаються слова: «Стояла я і
слухала весну». Леся Українка в своїй
творчості відобразила новий підхід до
народної пісні як до самобутнього явища.
Наскрізь
пройнята
музикальністю
безсмертна «Лісова пісня». Назва твору
говорить про те, що у драмі-феєрії все
пов'язане з пісенністю, звуками природи.
Леся Українка вперше у цьому творі
впроваджує в дію живе звучання народних
мелодій.
Вона
сама
підбирає
16
волинських пісень, включаючи їх як
нотний додаток до п'єси. Окрім музики
народних пісень, яка пропонується до
прослуховування під час заняття, можна
використовувати відеоуривки з балету
М.Скорульського, водночас звертаючи
увагу студентів на особливості мови
танцю.
Надзвичайною
музичністю
вирізняється українська поезія. Творчість
І.Франка,
ГІ.Тичини,
В.Сосюри,
А.Малишка, Б.Олійника, багато творів
яких покладено на музику, що дозволяє не
тільки порівнювати окремо поезію та
пісню, а й сприяти формуванню
мистецьких образів сучасної культури.
Особливої уваги заслуговує виняткове
музичне обдарування П.Тичини, що
допомогло йому створити незабутні твори,
неповторність яких відома широкому

загалу читачів. Адже таких барв, такої
мелодики рядків ми не зустрінемо в поезії
інших творців української літератури.
Музичність ранніх творів П.Тичини
свідчить про рідкісний талант митця та
його безмежний політ думки, яка
простежується у віршах. Тому аналіз
ранніх поезій Тичини, визначення їх
проблематики, поетики та мотивів здається
важливим і актуальним, особливо за часи
відродження
національної
культури,
переоцінки
цінностей,
виявлення
національних ідеалів та символіки.
«Кларнетизм — термін, запропонований
Ю. Лавріненком та В.Баркою для
позначення стильової якості синтетичної
лірики раннього П.Тичини і походить від
назви його збірки "Сонячні кларнети"
(1918). Особливе місце в синкретичному
кларнетизмі посідає панмузична стихія,
котра
приборкує
хаос,
постаючи
домінантним принципом тичининської
поетики, в якій відбився критично
переосмислений досвід народної пісні та
символізму.
Синтетичне
мислення
схильного до "кольорового слуху" та
"слухового кольору" П.Тичини ("Арфами,
арфами...", "Гаї шумлять...", "Пастелі" та
ін.) зумовлювало одночасну "мальовничу
музичність" і "музичну мальовничість"
його лірики, іцо перебувала у потужному
полі синестезії, в єднанні семантичних
ядер у цілісну структуру»[3].
Музичний
матеріал
під
час
вивчення літератури слід використовувати
систематично,
протягом
усього
навчального року. Природно, що не тільки
література, а й музика виражає громадську
позицію людини і виховує його,
збагачуючи емоційний світ, образне
мислення. Композитор М. Мусоргський
вважав музику «художнім відтворенням
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людської мови у всіх найтонших вигинах її
». Але є художні переваги в поєднанні
звуків: в музиці в тисячу разів більше
емоційних відтінків, ніж у поєднанні слів.
Велику увагу під час знайомства з
літературними
творами
приділяю
використанню відеометоду, як наочному
багатофункціональному методу навчання,
який
полягає
у
використанні
відеоматеріалів і активізує наочно- чуттєве
сприймання, забезпечує більш легке і
міцне засвоєння знань в їх образнопонятійній
цілісності
та
емоційній
забарвленості. Основною перевагою цього
методу є наочність інформації, яка є більш
доступною для сприйняття, а відтак, легше
і швидше засвоюється. Але слід зазначити,
що відеометод - це метод роботи, що
базується на аудіовізуальному сприйнятті
матеріалу, що дає змогу швидше
запам’ятовувати
та
сприймати
інформацію, але лише при активному
стимулюванні уваги. Тому перегляд
фільмів або уривків необхідно поєднувати
з коментуванням викладача, постановкою
проблемних запитань студентам. В своїй
практиці використовую таку форму роботи
як відеолекторій - перегляд художніх
фільмів
або
уривків
за
творами,
передбаченими
програмою.
Адже
неможливо не запропонувати до перегляду
геніальний фільм С.Параджанова «Тіні
забутих предків» - неперевершений
шедевр українського кінематографа, що
став класикою світового кіно. До більш
яскравих емоцій та філософських роздумів
спонукають фільми за творами Лесі
Українки «Лісова пісня».
Доцільним є перегляд фільму «Сад
Гетсиманський» за творами І.Багряного,
що дозволяє більш глибоко ознайомитися з
творчістю письменника, створити систему

образів творів та, водночас, поглибити
знання студентів з історії України. Вважаю
обов’язковим
до
перегляду
фільм
В.Янчука «Голод - 33» за мотивами повісті
В.Барки «Жовтий князь» - перший
художній фільм, який розкриває злочини
сталінсько-більшовицького режиму проти
народу України. Саме використання
міждисциплінарної інтеграції, взаємодія та
синтез мистецтв - літератури, кіно, забезпечує більш глибоке розуміння тих
історичних подій, які мали місце в історії
України, а саме геноциду українського
народу - Голодомору 1932-33 рр.
Слід зазначити, що повноцінне
вивчення
творчості
О.Довженка
забезпечить знайомство не тільки з
літературним творами автора, а й з його
неперевершеними
шедеврами
кіномистецтва. «Перші зрілі фільми
Довженка - "Звенигора" (1928), "Арсенал"
(1929), "Земля" (1930) - завоювали йому
цілий світ; ...в постанові журі Міжнародної
виставки в Брюсселі 1958 року Довженко
визнаний як один із першого десятка
провідних митців цілої 60- річної історії
мистецтва фільму». [4]
Досліджуючи
міждисциплінарну
інтеграцію при викладанні української
літератури слід наголосити на важливості
використання
творів
образотворчого
мистецтва для усвідомлення розвитку
літературних течій та напрямків. Протягом
усієї історії мистецтва можна простежити
взаємний
вплив
літератури
й
образотворчого
мистецтва.
Особлива
взаємодія мистецтва слова та живопису
посилюється з XIX ст., коли зростає
громадська роль літератури. «Вторгненням
образотворчих
мистецтв
у
сферу
літератури є вже те, іцо живописці,
графіки,
скульптори
починають
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„зображати не стільки саму предметну
дійсність, скільки враження від неї власне кажучи, це й є своєрідне освоєння
досвіду словесних мистецтв... Література,
в свою чергу, чим більше стає
універсальною
формою
естетичної
свідомості суспільства, тим більше вбирає
і перероблює досягнення інших мистецтв,
зокрема образотворчих” [5]. Неможливо
оминути увагою творчість тих митців, які
поєднували талант літератора і художника.
За програмою попередніх шкільних років
навчання студенти вже знайомі з
творчістю Т.Шевченка як художника, тож
на даному етапі пропоную самостійно
додатково опрацювати матеріал щодо
художньої
спадщини
В.Винниченка,
І.Багряного.
Висновки.
Враховуючи вищезазначене, можна
стверджувати,
що
якнайширше
використання
міждисциплінарної
інтеграції у викладанні гуманітарних
дисциплін забезпечить не тільки нові
підходи в організації навчання студентів ІІІ ВНЗ рівнів акредитації, а й надасть

можливість сформувати таку систему
навчання і виховання, яка буде відповідати
потребам
сучасності.
«Системний
міждисциплінарний
метод
навчання
дозволяє
підготувати
медичного
працівника з якісно новим рівнем
мислення» . Сучасний етап розвитку освіти
і
науки
характеризується
взаємопроникненням,
що
сприяє
формуванню
ключових
компетенцій
особистості.
«Міждисциплінарна
інтеграція формує здатність студентів до
логічного мислення при вирішенні
проблемних завдань, розвиває в них
професійну
ініціативність
і
відповідальність».
Переваги
міждисциплінарної інтеграції необхідно
використовувати з метою навчання і
виховання підростаючого покоління, адже
саме це сприятиме формуванню нової
генерації,
свідомої,
культурної,
високоосвіченої, орієнтованої на кращі
зразки європейських цінностей, поряд із
тим гідно шануючих народні традиції та
багатовікову історію нашої країни.
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МИСТЕЦЬКИЙ КОНТЕКСТ ТА МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ У ВИКЛАДАННІ
УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Попова Н.О.
Комунальний вищий навчальний заклад «Кіровоградський медичний коледж
ім. Є.Й. Мухіна»
Кіровоградської обласної ради
На шляху розбудови українського суспільства нового підходу вимагають методи в
організації навчання студентів вищих навчальних закладів. Найважливішим чинником у навчанні
та вихованні студентів є формування не тільки висококваліфікованих та конкурентноспроможних
фахівців, а й розвиток високоосвіченої особистості, здатної до постійного саморозвитку та
самовдосконалення. Підготовка майбутнього фахівця в умовах інтеграції є одним з найважливіших
напрямів сучасної професійної підготовки. Міждисциплінарна інтеграція є необхідною складовою у
підготовці медичних працівників. Проблемою дослідження є застосування міждисциплінарної
інтеграції,
з
метою
формування
ключових
компетенцій
висококультурних,
конкурентноспроможних фахівців у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації. В статті зазначено переваги
використання міждисциплінарних зв’язків при викладанні гуманітарних дисциплін; окреслено
методи та прийоми використання міждисциплінарної інтеграції на заняттях з української
літератури; формування мистецького світогляду підростаючого покоління.
Ключові слова: міждисциплінарна інтеграція, ключові компетенції, література, мистецтво.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОНТЕКСТ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В
ПРЕПОДАВАНИИ УКРАИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Попова Н.А.
Коммунальное высшее учебное заведение «Кировоградский медицинский колледж
им. Е.И. Мухина »
Кировоградского областного совета
На пути построения украинского общества нового подхода требуют методы в организации
обучения студентов высших учебных заведений. Важнейшим фактором в обучении и воспитании
студентов является формирование не только высококвалифицированных и конкурентноспособных
специалистов, но и развитие высокообразованной личности, способной к постоянному
саморазвитию и самосовершенствованию. Подготовка будущего специалиста в условиях
интеграции является одним из важнейших направлений современной профессиональной
подготовки. Междисциплинарная интеграция является необходимой составляющей в подготовке
медицинских работников. Проблемой исследования является применение междисциплинарной
интеграции
с
целью
формирования
ключевых
компетенций
высококультурных,
конкурентноспособных специалистов в высших учебных заведениях 1-П уровня аккредитации. В
статье указаны преимущества использования междисциплинарных связей при преподавании
гуманитарных дисциплин; определены методы и приемы использования междисциплинарной
интеграции на занятиях по украинской литературе; формирование художественного
мировоззрения подрастающего поколения.
Ключевые слова: междисциплинарная интеграция, ключевые компетенции, литература,
искусство.
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УДК: 81 27:616 – 057.87
ЕФЕКТИВНІСТЬ МОДЕЛІ ТА СПЕЦКУРСУ ФОРМУВАННЯ НАУКОВОЇ
КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРІВ МЕДСЕСТРИНСТВА
Свиридюк В.В.
КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» Житомирської обласної ради
EFFICIENCY OF MODEL AND SPECIAL COURSE IN FORMING SCIENTIFIC
COMMUNICATIVE COMPETENCE OF MASTER'S DEGREES IN NURSING

Svyrydiuk V.V.
MHEI «Zhytomyr Nursing Іnstitute» of Zhytomyr Regional Council
In connection with preparation in Ukraine of Master's degrees in Nursing the scientific
ground of process of forming for them of scientific communicative competence acquires an
important value.
The aim of work consists in experimental verification of model of forming of scientific
communicative competence of Master's degrees in Nursing by facilities of innovative technologies.
For gaining end the modeling and pedagogical experiment are used. An experiment was
sent to verification of working hypothesis, that consisted in that the not studied scientometric
criteria of efficiency of forming of communicative competence of Master's degrees in Nursing are,
the use of that will result in a substantial improvement as effectiveness of scientific researches of
Master's degrees in Nursing and to the improvement of their presentation to world scientific
community.
The experimental research was conducted during 2010-2017 on a base of MHEI «Zhytomyr
Nursing Іnstitute» of Zhytomyr Regional Council. For realization of experiment two groups were
formed: control and experimental. In an experimental group Master's degrees studied the special
course "Forming of communicative competence of Master's degrees in Nursing". In a control group
studies were conducted on an existent on-line tutorial without the additional special course Amount
of students in an experimental group presented 65 persons, in control one are 70 persons.
Results. For the estimation of formed of scientific communicative competence of Master's
degrees in Nursing used next scientometric indexes:
- amount of presentations on all-ukrainian and international levels;
- amount of diplomas for the best scientific development and her presentation on allukrainian and international scientific forums;
- amount and quality of objects of intellectual property : monographs, textbooks, manuals,
patents, articles, theses and others like that;
- amount of publications that entered the informative funds of international scientometric
bases;
- amount of publications in international scientific language;
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- amount of publications in editions that is included in a list ratified of attestation of
scientifically-pedagogical shots a department MES Ukraine;
- presence of ORCID;
- presence and level of Hirsch index;
- middle and high levels of coefficients of plenitude of quoting, originality and hopes;
- low level of coefficient of the "forgotten" publications;
- presence of own web-site for the effective network marketing of objects of intellectual
property.
Conclusions. It is set by means of pedagogical experiment, that the improvement of scientific
communicative competence of Мaster's degrees in Nursing took place due to the increase of part of
the objects of intellectual property, printed in foreign editions and editions that is included in
international scientometric bases, and also due to the increase of amount of diplomas for the best
lecture on the scientific forums of international and all-ukrainian levels.
Keywords: nursing, scientometric, scientific communicative competence of Master's degrees
in Nursing.
Вступ. У зв'язку з підготовкою,
починаючи з 2008 року в Україні магістрів
медсестринства,
важливого
значення
набуває наукове обгрунтування процесу
формування
у
них
наукової
комунікативної компетентності засобами
інноваційних технологій.[1, 2, 3]
Мета роботи – полягає в
експериментальній
перевірці
моделі
формування
наукової
комунікативної
компетентності магістрів медсестринства
засобами інноваційних технологій.
Для досягнення мети використано
комплекс сучасних методів дослідження.
Зокрема, моделювання використано при
розробленні моделі формування наукової
комунікативної компетентності магістрів
медсестринства, педагогічний есперимент
для
перевірки
ефективності
запропонованої моделі
Результати та їх обговорення.
Модель та спецкурс формування наукової
комунікативної компетентності магістрів
медсестринства ґрунтується на принципах,
які визначають сутність інноваційного
процесу у вищих медичних навчальних

закладах і в значній мірі підвищити рівень
фахової та загальної підготовки магістрів
медсестринства. Їх використання націлює
фахівців на випередження й осучаснення
знань, умінь та інформованості. Отримані
при
їх
використанні
навички,
в
майбутньому дадуть можливість магістрам
медсестринства постійно поповнювати
отриману раніше інформацію, стануть
базою їх високого професійного рівня,
допоможуть зорієнтуватись в різних за
складністю лікувальних і професійних
ситуація, щоб приймати оптимальні
рішення та запобігати помилкам, які часто
виникають у молодих фахівців на початку
професійної діяльності. [4,5]
При створенні освітніх моделей
більшість дослідників віддає перевагу
трьохкомпонентній
моделі,
яка
складається із наступних компонентів:
мотиваційно-цільового, когнітивного та
контрольно-результативного. У моделі
формування
наукової
комунікативної
компетентності магістрів медсестринства
вони також наявні, рис.1.
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Мотиваційно-цільовий компонент
відображає
прагнення
магістрів
медсестринства до оволодіння науковою
комунікативною компетентністю.
Когнітивний
компонент
формування
наукової
комунікативної
компетентності являє собою систему
засвоєння магістрами медсестринства
знань основоположних теоретичних і
практичних аспектів методології наукових
досліджень,
критеріїв
визначення
вагомості результатів наукових досліджень
методами
наукометрії,
яка
окрім
кількісного виміру значимості наукових
результатів,
займається
також
дослідженням різних аспектів комуникацій
в науці.
Контрольно-результативний
компонент містить критерії оцінки
сформованості наукової комунікативної
компетентності та рівні
готовності
магістрів медсестринства до ефективної
наукової комунікації.
Засоби
формування
наукової
комунікативної
компетентності
поділяються на рутинні (традиційні) і
інноваційні.
До традиційних засобів формування
наукової комунікативної компетентності
магістрів медсестринства ми відносимо
моделювання, доскональне володіння
міжнародною науковою мовою і володіння
базовими
інформаційно-комп'ютерними
технологіями.
Інноваційними засобами на даному
етапі розвитку вищої медсестринської
освіти
в
Україні
ми
вважаємо

наукометрію, теорію фракталів та новітні
маркетингові
технології
презентації
об'єктів інтелектуальної власності у
світовій інформаційній мережі Інтернет.
До
інноваційних
засобів
формування
наукової
комунікативної
компетентності магістрів за допомогою
наукометрії
пропонуємо
віднести
обчислення показників (коефіцієнтів)
цитування, які визначаються за допомогою
чотирьохпільної abcd-таблиці, табл. 1.
За
допомогою
abcd-таблиці
обчислюють
коефіцієнт
повноти
цитувань «р» за формулою 1:

p

ab
abcd

(формула 1)
Коефіцієнт повноти цитувань являє
собою
відношення
суми
кількості
цитованих публікацій, що входять до
фондів міжнародних наукометричних баз, і
кількості цитованих іпублікацій, що не
входять
до
фондів
міжнародних
наукометричних баз, до загальної кількості
всіх опублікованих робіт Коефіцієнт
повноти цитувань може бути: низьким (00,33 од.), середнім (0,34-0,69 од.), високим
(0,7-1,0 од.).
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Мотиваційно-цільовий компонент

Виклики постіндустріального, інформаційного етапу розвитку людської цивілізації соціальне замовлення на науково-педагогічного працівника з високим рівнем
сформованості наукової комунікативної компетентності

МЕТА
Формування наукової комунікативної компетентності магістрів
медсестринства засобами інноваційних технологій

Педагогічні умови формування наукової комунікативної компетентності
магістрів медсестринства

Мотиваційне
забезпечення

Контрольно-результативний компонент

Когнітивний компонент

Модель

Базові наукові
підходи

Залучення до
наукової діяльності

Зміст формування

Спецкурс

Засоби формування наукової комунікативної компетентності

Рутинні
1. Моделювання
2. Вільне володіння міжнародною
науковою мовою (анлійською)
3. Володіння базовими
інформаційно-комп'ютер-ними
технологіями

Інноваційні
1. Наукометрія
2. Теорія фракталів
3. Володіння новітніми
маркетинговими технологіями
презентації об'єктів інтелек-туальної
власності в мережі Інтернет

Критерії сформованості наукової комунікативної компетентності
(ціннісно-мотиваційний, наукометричний та інші)
Рівні сформованості наукової комунікативної компетентності
(рівні говності до наукової комунікації)

Низький

Середній

Достатній

Високий

Рис. 1 Модель формування наукової комунікативної компетентності магістрів
медсестринства
Таблиця 1.
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Чотирьохпільна abcd-таблиця для обчислення коефіцієнтів цитування
Публікації
Публікації у виданнях, що
входять до міжнародних
наукометричних баз
Інші публікації , тобто, ті,
які не входять до міжнародних наукометричних баз

Цитовані

Нецитовані

а

с

b

d

Коефіцієнт сподівань (очікуваних
цитувань) «n» обчислюють за формулою 2.

n

c
ac

низьким (0-0,33 од.), середнім (0,34-0,69
од.), високим (0,7-1,0 од.).
Коефіцієнт
«забутих»
(нецитованих)
публікацій
«k»
обчислюють за формулою 4:

(формула 2)

Коефіцієнт сподівань (очікуваних
цитувань) являє собою відношення
кількості нецитованих публікацій, що
входять
до
фондів
міжнародних
наукометричних баз, до суми цитованих
публікацій, що входять до фондів
міжнародних наукометричних баз, і решти
нецитованих публікацій, що входять до
фондів міжнародних наукометричних баз.
Коефіцієнт сподівань може бути: низьким
(0-0,33 од.), середнім (0,34-0,69 од.),
високим (0,7-1,0 од.).
Коефіцієнт своєрідності «q»
обчислюють за формулою 3:

q

b
ab

k

cd
abcd

(формула 4)

Коефіцієнт «забутих» публікацій є
відношенням суми всіх нецитованих
публікацій
до
загальної
кількості
публікацій.
Коефіцієнт «забутих» публікацій
може бути: низьким (0-0,33 од.), середнім
(0,34-0,69 од.), високим (0,7-1,0 од.).
Для науковця бажано, щоб значення
перших трьох коефіцієнтів були високими,
тоді
значення
коефіцієнта
забутих
публікацій буде низьким.
Контрольно-результативний
компононет моделі включав критерії і
рівні
сформованості
наукової
комунікативної компетентності.
В
основу
контрольнорезультативного
компнонету
моделі
оцінки
сформованості
наукової
комунікативної компетентності магістрів
медсестринства
покладені
критерії
запропоновані
С.С.Вітвицькою
[1],
адаптовані нами до специфіки підготовки
магістрів медсестринства:
1. Ціннісно-спонукальний критерій.

(формула 3)

Коефіцієнт
своєрідності
являє
собою відношення цитованих публікацій,
що не входять до входять до фондів
міжнародних наукометричних баз, до суми
цитованих публікацій, що входять до
фондів міжнародних наукометричних баз, і
решти цитованих публікацій, тобто тих,
що не входять до фондів міжнародних
наукометричних баз, але були цитовані.
Коефіцієнт своєрідності може бути:
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Основними складовими ціннісноспонукального критерію є:
спрямованість
на
творче
оволодіння педагогічними знаннями;
потреба
у
застосуванні
інноваційних технологій; форм і методів
навчання;
- потреба у створенні розвивального
середовища для учнів, студентів;
потреба
у
професійному
саморозвитку, самовдосконаленні, потреба
у самореалізації своєї індивідуальності.
2. Когнітивний критерій.
Когнітивний
критерій
характеризують такі показники:
знання
педагогічної
теорії
(педагогіка
вищої
школи,
загальна
педагогіка, дидактика, теорія виховання,
менеджмент освіти);
- знання психологічних, вікових та
індивідуальних особливостей студентів;
- знання методики викладання
медичних дисциплін у ВМНЗ,
- знання методології та методів
наукового дослідження;
- знання сучасних особистісно
орієнтованих технологій навчання і
виховання студентів.
3. Діяльнісно-практичний критерій:
- ступінь оволодіння магістрами
медсестринства уміннями застосовувати
теоретичні знання в практичній діяльності;
- упровадження сучасних освітніх
технологій у реальній педагогічній
дійсності.
4.
Креативно-особистісний
критерій. Основними характеристиками
цього критерію є цілеспрямованість,
працездатність,
креативність
і
дивергентність мислення, інтелектуальна
активність, емпатійність, об’єктивність,
асертивність, здатність до самоорганізації,

саморозвитку, толерантність, здатність до
моделювання, проектування інноваційних
форм і методів навчання, оптимізм,
спостережливість,
схильність
до
педагогічної діяльності, вимогливість.
5. Оцінно-рефлексивний критерій.
Оцінно-рефлексивний критерій передбачає
здатність:
- до аналізу і самооцінки.
- до об’єктивної оцінки знань,
умінь, навичок студентів;
- об’єктивної самооцінки своїх
можливостей та результатів діяльності;
- володіння сучасними методами
контролю і формами перевірки знань,
умінь, навичок студентів.
Результативно-продуктивний
критерій полягає у здатності магістрів
медсестринства
до
самонавчання
і
створення
оригінальних
продуктів
освітньої діяльності.
Крім відомих загальноприйнятих
критеріїв для оцінки сформованості
наукової комунікативної компетентності
магістрів мелсестринства ми пропонуємо
використовувати
наукометричний
критерій.
Наукометричний критерій полягає
у здатності магістрів створювати об'єкти
інтелектуальної власності, презентувати їх
міжнародній
науковій
спільноті
та
забезпечувати їх просування на ринку
інтелектуальної
власності.
Наукометричний
критерій
включає
наступні показники:
кількість
презентацій
на
всеукраїнському і міжнародному рівнях;
- кількість дипломів за найкращу
наукову розробку та її презентацію на
всеукраїнських та міжнародних наукових
форумах;
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- кількість і якість об'єктів
інтелектуальної власності: монографій,
підручників, посібників, патентів, статей,
тез тощо;
- кількість публікацій, які увійшли
до інформаційних фондів міжнародних
наукометричних баз;
кількість
публікацій
на
міжнародній науковій мові;
- кількість публікацій у виданнях,
що входять до переліку затвердженого
департаментом
атестації
науковопедагогічних кадрів МОН України;
- наявність ORCID;
- наявність цитувань іншими
дослідниками;
- наявність індексу Хірша;
- середній та високий рівні
коефіцієнтів
повноти
цитувань,
своєрідності та сподівань;
- низький рівень коефіцієнта
«забутих» публікацій;
- наявність власного сайту для
ефективного
мережевого
маркетингу
обєктів інтелектуальної власності;
визнання
міжнародною
спільнотою
значимості
наукових
досліджень магістрів у вигляді державного
фінансування
подальших
досліджень
відкритого нового напрямку в науці, у
вигляді
отримання
державних
і
міжнародних грантів на проведення
наукових досліджень і, нарешті, у вигляді
премій від державних і громадських
організацій
на
всеукраїнському
і
міжнародніому рівнях.
Ступінь сформованості наукової
комунікативної компетентності магістрів
медсестринства вважаємо за доцільне
поділити на 4 рівні: початковий, середній,
достатній і високий.

Виходячи з того, що мінімальна
кількість балів за 100-бальною шкалою
підсумкового
стандартизованого
ліцензійного
інтегрованого
тестового
екзамену
«Крок
М»,
який
використовується в медичній галузі,
становить 55,5 бала, решту 44,5 балів
розподіляємо між 4 рівнями за наступним
алгоритмом обчислення: 44,5/4 ≈ 11,1
Максимальна кількість балів для
репродуктивного (початкового, низького
рівня) становить: 55,5 + 11,1 = 66,6 балів.
Інтервал
балів
для
цього
рівня
сформованості наукової комунікативної
компетентності магістрів медсестринства
лежить в межах 55,6 – 66,6 балів.
Максимальна кількість балів для
адаптивного (середнього рівня) становить:
66,6 + 11,1 = 77,7 балів. Інтервал балів для
цього рівня лежить в межах 66,7 – 77,7
балів.
Максимальна кількість балів для
конструктивного
(достатнього
рівня)
становить: 77,7 + 11,1 = 88,8 балів.
Інтервал балів для цього рівня лежить в
межах 77,8 – 88,8 балів.
Максимальна кількість балів для
творчо-пошуково
(високого
рівня)
становить: 88,8 + 11,1 ≈ 100,0 балів.
Інтервал балів для цього рівня лежить в
межах 88,9 – 100,0 балів.
Низький (репродуктивний) рівень
характеризується:
- відсутністю інтересу до наукової
діяльності, засвоєнням професійних знань
на рівні, коли практичне значення їх не
усвідомлюється (знання застосовуються
лише в стандартних ситуаціях);
недостатнім
володінням
професійними вміннями та навичками;
- незадоволенням вибором професії;
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байдужістю
до
власного
професійного зростання, до власного
самоудосконалення;
- опорою на запозичений досвід;
переважно
неадекватною
самооцінкою;
- володіння базовими інформаційнокомп'ютерними технологіями підвищення
своєї фахової майстерності засобами
Інтернету
на
рівні
недосвідченого
користувача. Студент не повною мірою
володіє
способами
самонавчання.
Наукометричні
показники
на
рівні
мінімальних
вимог
до
захисту
магістерської роботи: 2 доповіді з
публікацією тез на наукових форумах
переважно регіонального рівня.
Середній
рівень
(адаптивний)
характеризується:
- позитивним ставленням до
професії;
- прагненням до самостійності,
потребою у самовдосконаленні при
виникненні труднощів;
- проявом інтересу до наукової
діяльності;
широким
використанням
інформаційно-комп'ютерних технологій у
професійній (педагогічній і науковій)
діяльності
на
рівні
досвідченого
користувача,
використанням
мультимедійних засобів підвищення якості
викладання у навчальному процесі. На
цьому рівні майбутні магістри здатні
розв’язувати завдання, що передбачають
взаємне рецензування і планування
професійної діяльності, прогнозування її
наслідків, але без глибокої аргументації,
без урахування специфіки як діяльності,
так і вікових, індивідуальних особливостей
студентів. У них наявні елементи пошуку
нових рішень, окреслюється перехід від

репродуктивної
діяльності
до
продуктивної (конструктивної). Студент
володіє
елементарними
способами
діагностики
й
саморозвитку,
налаштований на сповдосконалення.
Наукометричні
показники
включають від 3 до 5 доповідей і
публікацій
тез
га
регіональному,
всеукраїнському та міжнародному рівнях.
Достатній
(конструктивний)
рівень характеризується:
- позитивним ставленням до
професії, розвиненою громадянською
позицією, що проявляється в усвідомленні
своїх можливостей і вчинків, прагненні до
внесення змін у навчально-виховний
процес освітнього закладу;
- переконанням у необхідності
впровадження інноваційних технологій;
- магістр володіє спеціальними і
психолого-педагогічними знаннями на
рівні міжнародних вимог державного
стандарту;
- здатен оцінити себе у професійній
діяльності; володіє методами контролю і
самоконтролю,
діагностики,
самодіагностики і саморозвитку;
широким
використанням
інформаційно-комп'ютерних технологій у
професійній (педагогічній і науковій)
діяльності
на
рівні
досвідченого
користувача, включаючи використання
сучасного
програмного
забезпечення
підготовки, організації і проведення занять
за дистанційною формою навчання,
розробки електронних підручників і
посібників,
широкого
використання
мультимедійних засобів у навчальному
процесі.:Наукометричні показники для
цього рівня включають:
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- до 5-10 доповідей з публікацією
тез га регіональному, всеукраїнському та
міжнародному рівнях;
- наявність дипломів за найкращу
наукову розробку та її презентацію на
всеукраїнських та міжнародних наукових
форумах;
- наявність публікацій, які увійшли
до інформаційних фондів міжнародних
наукометричних баз;
наявність
публікацій
на
міжнародній науковій мові;
- наявність публікацій у виданнях,
що входять до переліку затвердженого
департаментом
атестації
науковопедагогічних кадрів МОН України;
- наявність ORCID.
Високий рівень (креативний) рівень)
характеризується:
- глибоким усвідомленням цінності
педагогічної
професії,
зацікавленим
ставленням до педагогічної науки і
бажанням оволодіти сучасними психологопедагогічними концепціями, технологіями,
інтерактивними
методами
навчання,
різними
нестандартними
формами
навчання та виховання студентів і учнів;
- володінням системними знаннями
концептуальних засад, теорії і методології
професійної (медичної) освіти
- магістр володіє спеціальними і
психолого-педагогічними знаннями на
рівні міжнародних вимог, здатен до їх
критичної оцінки і удосконалення.
Цей
рівень
передбачає
винахідливість
і
нестандартність
розв’язання навчально-виховних задач,
альтернативність
рішень,
фантазію,
прогнозування своїх дій, об’єктивне
оцінювання
своїх
і
студентських
можливостей, усвідомленість вчинків,
культуру спілкування, педагогічний такт,

емпатію, асертивність і рефлексію. За
ступенем
опанування
інформаційнокомпютерними
технологіями
творчопошуковий рівень предбачає створення
об'єктів
інтелектуальної
власності
(розробка програмного забезпечення для
комп'ютерних центрів дистанційної освіти,
ноу-хау, винаходів) та їх презентацію у
засобах масової комунікації, міжнародних
наукометричних базах, створення власного
Web-сайту з метою поглиблення наукової і
викладацької компетентності, участі у
віртуальних наукових форумах або
вебінарах, на яких обговорення доповідей
відбувається on-line.
Наукометричні
показники
для
високого рівня сформованості наукової
комунікативної компетентності магістрів
медсестринства включають:
більше
10
доповідей
з
публікацією
тез
переважно
на
всеукраїнському та міжнародному рівнях;
- наявність дипломів за найкращу
наукову розробку та її презентацію на
всеукраїнських та міжнародних наукових
форумах;
- наявність публікацій, які увійшли
до інформаційних фондів міжнародних
наукометричних баз;
наявність
публікацій
на
міжнародній науковій мові;
- наявність публікацій у виданнях,
що входять до переліку затвердженого
департаментом
атестації
науковопедагогічних кадрів МОН України;
- наявність ORCID;
- наявність посилань (цитувань)
іншими дослідниками на результати
наукових досліджень і, відповідно, індексу
Хірша;
- наявність власного Web-сайту;
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- участь у наукових дослідженнях за
державними і міжнародними грантами;
- наявність власних (або у
співавторстві) монографій, підручників,
посібників, патентів та інших об'єктів
інтелектуальної власності.
Експеримент був спрямований на
перевірку робочої гіпотези, яка полягала у
тому,
що
існують
не
вивчені
наукометричні
критерії
ефективності
формування
комунікативної
компетентності магістрів медсестринства,
використвання яких призведе до істотного
удосконалення
як
результативності
наукових
досліджень
магістрів
медсестринствпа, так і до покращення їх
презентації світовій науковій спільноті.
Експериментальне
дослідження
проводилося впродовж 2010-2017 років на
базі випускової кафедри «Сестринська
справа» КВНЗ «Житомирський інститут
медсестринства» Житомирської обласної
ради.
Для проведення експерименту було
сформовано дві групи: контрольну та
експериментальну. В експериментальній
групі у першому семестрі на другому році
навчання магістри вивчали спецкурс
«Формування
комунікативної
компетентності магістрів медсестринства
засобами інноваційних технологій».
У контрольній групі навчання
проводилося за існуючою навчальною
програмою без додаткового спецкурсу
Кількість студентів в експериментальній
групі становила 65 осіб, у контрольній – 70

осіб. Відбір учасників експерименту
(формування
експериментальної
і
контрольної груп) відбувався за роками
навчання. До контрольної групи увійшли
магістри 2010-2013-го років випуску, які
навчалися без застосування спецкурсу. До
експериментальної
групи
увійшли
магістри 2014-2017 років випуску, які
вивчали спецкурс.
Члени
експериментальної
і
контрольної груп не відрізнялися за
жодною із ознак (вік, успішність, стаж
роботи, сімейний статус тощо), окрім
ознаки, вплив якої досліджувався, а саме:
вплив вивчення спецкурсу на формування
комунікативної компетентності магістрів
медсестринства засобами інноваційних
технологій. Рандомізацію (правильність
відбору
студентів
при
формуванні
контрольної і експериментальної груп)
перевіряли за допомогою відношення
коефіцієнта асиметрії до його похибки. В
обох групах (контрольній і дослідній)
відношення коефіцієнта асиметрії вибірки
до його похибки було меншим 3,0.
Тому, обидва масиви даних
придатні для класичного параметричного
аналізу, у тому числі за критерієм
Стюдента.
В
якості
наукометричних
показників оцінки сформованості наукової
комунікативної компететності магістрів
медсестринства
використовували
їх
середні значенні (в перерахунку на одного
магістра) та величину частки (у відсотках).
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У таблиці 2 надано результати контент-аналізу магістерських робіт.
Таблиця 2
Порівняльний аналіз за основними показниками, що стосувалися контентаналізу магістерських робіт
Середня
Середня
№
Назва показника
величина
величина
Р
з/п
показника в
показника в
контрольній експерименгрупі
тальній
M±m
групі M±m
1 Кількість обстежених (опитаних) осіб
104,0±4,6
102,2±4,2
>0,05
2 Кількість груп порівняння
3,6±0,1
3,9±0,08
>0,05
3 Кількість сторінок магістерської роботи
125,2±3,5
124,2±2,3
>0,05
4 Кількість розділів у магістерській роботі 3,6±0,1
3,7±0,07
>0,05
5 Кількість сторінок висновків
2,6±0,1
2,6±0,1
>0,05
6 Кількість пунктів у висновках
6,5±0,3
6,3±0,2
>0,05
7 Кількість літературних джерел
114,0±3,4
111,0±1,8
>0,05
8 Кількість літературних джерел
93,0±3,7
88,9±2,0
>0,05
кирилицею
9 Кількість літературних джерел латиною
20,0±1,5
22,1±1,1
>0,05
10 Кількість таблиць
11,5±1,2
12,6±1,0
>0,05
11 Кількість ілюстрацій
28,7±2,1
27,6±1,5
>0,05
Контрольна та експериментальна групи магістрів істотно не відрізнялися по жодному
з показників контент-аналізу, що наочно прослідковується на рис. 2 і 3.
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Рис. 2. Порівняння контрольної та експериментальної груп за показниками контент аналізу
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Рис. 3. Результати контент-аналізу магістерських робіт в контрольній та
експериментальній групах
Таблиця 3.
Порівняльний аналіз контрольної та експериментальної груп за кількістю
об'єктів інтелектуальної
Питома вага
Питома вага
№
Назва показника
в контрольв експерименР
з/п
ній групі
тальній групі
M±m, %
M±m, %
1 Частка об'єктів інтелектуальної власності
90,5±1,3
96,5±0,9
<0,05
створених магістрами самостійно (без
співавторів)
2 Частка статей у виданнях, що входять до фондів
2,5±0,7
4,9±1,0
<0,05
міжна-родних наукометричних баз
3 Частка статей і тез у закордонних виданнях
1,6±0,6
6,5±1,0
<0,01
4 Частка статей у фахових виданнях, що входять до 6,8±1,1
7,2±1,1
>0,05
переліку затвердженого департаментом атестації
науково-педагогічних кадрів МОН України
5 Частка монографій і розділів монографій
5,7±1,0
5,9±1,0
>0,05
6 Частка підручників, посіб-ників, розділів
1,1±0,4
1,2±0,4
>0,05
підручників і посібників, методичних рекомендацій, нововведень тощо
Тобто,
проведення
спецкурсу
істотно
не
вплинуло
на
такі
характеристики магістерських робіт, як
кількість сторінок основного тексту,
кількість розділів, кількість сторінок
висновків, кількість використаних

літературних джерел тощо.
У таблиці 3 надано порівняльний
аналіз показників, що стосувалися частки
різних об'єктів інтелектуальної власності
(статей, тез, монографій, підручників,
посібників тощо), створених магістрами
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медсестринства.
контрольної
групи
було
створено
Загалом,
магістрами
(надруковано) 491 об'єкт інтелектуальної
медсестринства, починаючи з 2008 по 2017
власності,
а
65
магістрів
рр. включно, створено 984 об'єктів
експериментальної групи надрукували 493.
інтелектуальної власності, які представлені
Середні значення на одного магістра,
у додатку Д. В середньому по 7,3
відповідно 7,0±1,0 у контрольній групі та
друкованих праць на одного магістра.
7,6±1,0 – в експериментальній. Різниця між
Коливання кількості - в широких межах,
середніми
величинами
статистично
від 2 до 52 об'єктів інтелектуальної
невірогідна, р>0,05.
власності. При цьому 70-а магістрами
На рис. 4 представлено порівняння питомої ваги (частки у відсотках) різних об'єктів
інтелектуальної власності, створених магістрами контрольної і експериментальної груп.
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Частка статей в Частка статей у Частка статей у
наукометричних закордонних
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розділів
монографій
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Рис. 4. Порівняння питомої ваги (частки у %) об'єктів інтелектуальної власності,
створених магістрами медсестринства контрольної і експериментальної груп
Перше, що звертає на себе увагу,
істотне збільшення частки
об'єктів
інтелектуальної власності, надрукованих у
виданнях, які входять до фондів
міжнародних наукометричних баз. І хоча
ця частка залишається ще малою
(4,9±1,0%), однак збільшення її вдвоє при
порівнянні
з
відповідною
часткою
(2,5±0,7%) в контрольній групі, свідчить

про ефективність використання спецкурсу
для формування наукової комунікативної
компетентності магістрів медсестринства.
Ще більше, у 4 рази, в експериментальній
групі зросла частка статей і тез,
надрукованих магістрами у закордонних
виданнях, відповідно, 6,5±1,0% проти
1,6±0,6% в контрольній групі. Серед
магістрів експериментальної групи істотно
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збільшилась частка тих, що готували та
магістрами
медсестринства
друкували свої праці самостійно, без
експериментальної групи при порівнянні з
співавторів. Частка статей у фахових
аналогічними об'єктами інтелектуальної
виданнях, що входять до переліку,
власності контрольної групи.
затвердженого департаментом атестації
Таким чином, значне (статистично
науково-педагогічних
кадрів
МОН
вірогідне)
збільшення
статей,
України, зросла незначно. Різниця між
надрукованих у закордонних виданнях і в
контрольною
та
експериментальною
журналах, які входять до наукометричних,
групами статистично невірогідна, р>0,05.
свідчить
про
ефективність
впливу
Неістотно збільшилась також частка
спецкурсу на формування наукової
монографій,
розділів
монографій,
комунікативної компетентності магістрів
підручників і посібників, створених
медсестринства.
У таблиці 4 надано порівняльний аналіз показників, що стосувалися презентацій
магістрами медсестринства своїх доповідей на наукових форумах різного рівня:
міжнародних, всеукраїнських та регіональних.
Таблиця 4.
Порівняльний аналіз кількості доповідей магістрів медсестринства контрольної
та експериментальної груп на наукових форумах різного рівня
Питома вага
Питома вага
№
Назва показника
(частка) в
(частка) в
Р
з/п
контрольній
експерименгрупі
тальній групі
M±m%
M±m%
1 Частка презентацій на міжнародному рівні
39,2±3,2
40,0±2,6
>0,05
2 Частка презентацій на загальнодержавному рівні 38,9±3,2
41,4±2,6
>0,05
3 Частка презентацій на регіональному рівні
21,8±2,2
18,5±2,0
>0,05
5 Кількість дипломів за найкращу доповідь на
22,8±2,3
45,0±2,6
<0,05
міжнародних науково-практичних конференціях і
конгресах студентів і молодих вчених
Загалом
135
магістрів
Житоммирського
інституту
медсестринства за період 2008-2017 рр.
виступили з доповідями на 725 наукових
форумах
міжнародного,
загальнодержавного
та
регіонального
рівнів.
При
цьому
70
магістрів
медсестринства
контрольної
групи
презентували результати своїх наукових
досліджень 357 рази, або в середньому
5,1±0,06
раза,
а
65
магістрів
експериментальної групи – 368 рази, що

складає в середньому 5,7±0,1 раза на одну
особу. Різниця за цим показником між
контрольною
та
експериментальною
групами статистично невірогідна.
Магістри
контрольної
групи
презентували результати своїх наукових
досліджень на міжнародних науковопрактичних
конференціях, з'їздах і
конгресах 140 разів, що становить в
середньому 2,0±0,03 раза на одну особу.
Магістри
експериментальної
групи
доповідали про результати своїх наукових
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досліджень
на
наукових
форумах
міжнародного рівня 141 рази, що
становить в середньому 2,2±0,07 раза на
одну особу. Різниця між контрольною та
експериментальною групами статистично
невірогідна, , р>0,05.
Магістри
контрольної
групи
презентували результати своїх наукових
досліджень на всеукраїнських науковопрактичних
конференціях, з'їздах і
конгресах 140 разів, що становить в
середньому 2,0±0,03 раза на одну особу.
Магістри
експериментальної
групи

доповідали про результати своїх наукових
досліджень
на
наукових
форумах
загальнодержавного рівня 147 разів, що
становить в середньому 2,3±0,07 раза на
одну особу. Різниця між контрольною і
експериментальною групами статистично
невірогідна, р>0,05.
На
регіональних
науковопрактичних
конференціях
магістри
контрольної
групи
презентували
результати своїх наукових досліджень 77
рази, що становить в середньому 1,1±0,04
раза на одну особу.
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Рис. 3.4 Порівняння контрольної і експериментальної груп за результатам презентацій на
наукових форумах різного рівня
Магістри експериментальної групи
доповідали про результати своїх наукових
досліджень на регіональних науковопрактичних конференціях 80 разів, що
становить в середньому 1,3±0,05 раза на
одну особу. Різниця між контрольною і
експериментальною групами статистично
невірогідна, р>0,05.
Магістри
контрольної
групи
отримали 13 дипломів за найкращу

доповідь на міжнародних науковопрактичних конференціях і конгресах
студентів і молодих науковців, що ста
новить в середньому 0,19±0,06 дипломи на
одну особу. Магістри експериментальної
групи отримали 28 таких дипломів, що
становить в середньому 0,43±0,04 дипломи
на одну особу. Різниця між контрольною
та
експериментальною
групами
статистично вірогідна, р<0,05.
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Таким чином, статистично вірогідна
закоординувала тему і активно працює над
різниця
між
контрольною
і
дисертацією на здобуття наукового
експериментальною групами за кількістю
ступеня доктора педагогічних наук.
дипломів, отриманих на міжнародних
Частка магістрів контрольної групи, які
науково-практичних
конференціях
мають ORCID, становить 18,6±4,7%. Серед
студентів і молодих учених за найкращу
магістрів експериментальної групи ORCID
доповідь, також свідчить про ефективність
мали 40 осіб (61,5±6,0%). Різниця за цим
впливу спецкурсу на формування наукової
показником
між
контрольною
і
комунікативної компететності магістрів
експериментальною групами статистично
медсестринства.
вірогідна, р<0,05.
Важливим
наукометричним
За
рештою
наукометричних
показником
сформованості
наукової
показників, у тому числі за наявністю та
комунікативної компетентності магістрів
величиною індекса Хірша, контрольна та
медсестринства є наявність у магістрів
експериментальна групи не відрізнялися.
ORCID і величина (за наявності) індекса
Використовуюючи
критерії
із
Хірша.
розробленої моделі було проведено
В контрольній групі із 57 осіб
групування та порівняняльний аналіз
ORCID мали 13 магістрів медсестринства.
учасників
контрольної
та
Це були переважно науково-педагогічні
експериментальної груп за 4 рівнями
працівники Житомирського інституту
сформованості наукової комунікативної
медсестринства, які продовжують активно
компетентності:
початковим
займатись науковою діяльністю, серед них
(репродуктивним),
середнім
2 магістри, які навчаються в аспірантурі та
(адавптивним),
достатнім
одна
з
магістрів,
яка
захистила
(конструктивним)
та
високим
кандидатську дисертацію, на даний час
(креативним).
Результати аналізу за кількістю балів надано у таблиці 5.
Таблиця 5.
Порівняння рівнів сформованості наукової комунікативної компетентності
магістрів медсестринства в контрольній та експериментальній групах
Рівень сформованості наукової
комунікативної компетентності
магістрів медсестринства
Початковий (репродуктивний)
Середній (адаптивний)
Достатній (конструктивний)
Високий (креативний)
Разом:

Групи порівняння
Контрольна група,
Експериментальна група,
балів
балів
61,3±5,8
69,0±5,5
84,1±4,4
93,3±3,0
76,9±5,0

63,0±5,9
69,3±5,6
87,3±4,1
96,7±2,1
79,1±5,0

Примітка: початковий (репродуктивний) рівень 55,6-66,6 балів;
середній (адаптивний) рівень 66,7-77,7 балів;
достатній (конструктивний) рівень 77,8-88,8 балів;
високийй (креативний) рівень 88,9-100,0 балів;
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Р
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05

Запровадження спецкурсу та моделі
призвело до підвищення загального рівня
сформованості наукової комунікативної
компетентності магістрів медсестринства,
за рахунок збільшення кількості балів
серед магістрів з достатнім та високим
рівнями
сформованості
в
експериментальній групі.
Висновки.
1. Аналіз отриманих під час
експерименту даних свідчить, що серед
студентів магістратури є певна частка осіб
з репродуктивним та адаптивним рівнями
сформованості наукової комунікативної

компетентності. Тому здійснення процесу
цілеспрямованого
її
формування
інноваційними
засобами
передбачало
покращення наукометричних показників.
2. Встановлено, що покращення
сформованості наукової комунікативної
компетентності відбулося за рахунок
збільшення частки об'єктів інтелектуальної
власності, надрукованих у закордонних
виданнях та виданнях, які входять до
міжнародних наукометричних баз, а також
за рахунок збільшення кількості дипломів
за найкращу доповідь на наукових
форумах міжнародного і всеукраїнського
рівнів.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ МОДЕЛІ ТА СПЕЦКУРСУ ФОРМУВАННЯ НАУКОВОЇ
КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРІВ МЕДСЕСТРИНСТВА
Свиридюк В.В.
КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства»
Житомирської обласної ради
У зв'язку з підготовкою в Україні магістрів медсестринства особливої актуальності
набуває формування в них наукової комунікативної компетентності.
Мета роботи полягає в експериментальній перевірці моделі формування наукової
комунікативної компетентності магістрів медсестринства засобами наукометричних
технологій.
Для досягнення мети використано методи моделювання та педагогічного
експерименту. Експеримент проводився впродовж 2010-2017 років на базі Комунального
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вищого навчального закладу «Житомирський інститут медсестринства» Житомирської
обласної ради. Було сформовано дві групи: контрольна і дослідна. У дослідній групі
студенти магістратури вивчали спецкурс «Формування наукової комунікативної
компетентності магістрів медсестринства». Студенти контрольної групи навчалися за
існуючими навчальними програмами без застосування спецкурсу. Кількість студентів у
дослідній групі складала 65, а в контрольній – 70 осіб.
Результати. Для оцінки сформованості наукової комунікативної компетентності
магістрів медсестринства використано наступні наукометричні критерії:
- кількість презентацій (доповідей) на наукових форумах всеукраїнського і
міжнародного рівнів;
- кількість відзнак (дипломів) за кращу доповідь і її презентацію на наукових форумах
всеукраїнського і міжнародного рівнів;
- кількість і якість об'єктів інтелектуальної власності: монографій, підручників,
посібників, патентів, статей, тез тощо;
- кількість публікацій, що увійшли до фондів міжнародних наукометричних баз;
- кількість публікацій на міжнародній (англійській) науковій мові;
- кількість публікацій у фахових виданнях, що входять до переліку затвердженого
департаментом атестації науково-педагогічних кадрів МОН України;
- наявність ORCID;
- наявність і величина індексу Хірша;
- середній і високий рівень коефіцієнтів повноти цитувань, своєрідності та
сподівань;
- низький рівень коефіцієнта забутих публікацій;
- наявність власного веб-сайту для ефективного інтернет-маркетингу об'єктів
інтелектуальної власності.
Висновки. За допомогою педагогічного експерименту підтверджено покращення
наукової комунікативної компетентності магістрів медсестринства за рахунок збільшення
кількості об'єктів інтелектуальної власності опублікованих у виданнях, що входять до
фондів міжнародних наукометричних баз, у зарубіжних виданнях, а також за рахунок
збільшення кількості відзнак (дипломів) за кращу доповідь на наукових форумах
всеукраїнського і міжнародного рівнів.
Ключові
слова:
медсестринство,
наукометрія,
наукова
комунікативна
компетентність магістрів медсестринства.
ЕФФЕКТИВНОСТЬ МОДЕЛИ И СПЕЦКУРСА ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНОЙ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ МАГИСТРОВ МЕДСЕСТРИНСТВА
Свиридюк В.В.
КВУЗ «Житомирский институт медсестринства»
Житомирского областного совета
В связи с подготовкой в Украине магистров медсестринства особую актуальность
приобретает формирование в них научной коммуникативной компетентности.
Цель роботы состоит в експериментальной проверке модели формирования научной
коммуникативной
компетентности
магистров
медсестринства
средствами
наукометрических технологий.
Для достижения цели использованы методы моделирования и педагогического
эксперимента. Эксперимент проводился в течении 2010-2017 гг. на базе Коммунального
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высшего учебного заведения «Житомирский институт медсестринства» Житомирского
областного совета. Были сформированыо две группы: контрольная и опытная. В опытной
группе
студенты
магистратуры
изучали
спецкурс
«Формирование
научной
коммуникативной компетентности магистров медсестринства». Студенты контрольной
группы продолжали учебу за существующими учебными програмамми без использования
спецкурса. Количество студентов в опытной группе составляло 65, а в контрольной – 70
человек.
Результаты.
Для
оценки
сформированости
научной
коммуникативной
компетентности магистров медсестринства использовались следующие наукометрические
критерии:
- количество презентаций (докладов) на научных форумах всеукраинского и
международного уровней;
- количество дипломов за лучший доклад на научных форумах всеукраинского и
международного уровней;
- количество и качество обьектов интеллектуальной собственности:: монографий,
учебников, пособий, патентов, статтей, тезисов и пр;
- количество публикаций, которые вошли до фондов международных
наукометрических баз;
- количество публикаций на международном (английском) научном языке;
- количество публикаций в профессиональных изданиях, которые вошли до списка
утвержденного департаментом аттестации научно-педагогических кадров МОН Украины;
- наличие ORCID;
- наличие и величина индекса Хирша;
- среднй и высокий уровни коэффициентов полноты цитирования, оригинальности и
ожиданий;
- низкий уровень коэффициента забытых публикацій;
- наличие собственного веб-сайта для эффективного интернет-маркетинга обьектов
интеллектуальной собственности.
Выводы. При помощи педагогического эксперимента підтверджено улучшение
научной коммуникативной компетентности магистров медсестринства за счет увеличения
количества обьектов интеллектуальной собственности опубликованрых в изданиях,
которые входят до фондов международных наукометрических баз, в зарубежных изданиях,
а также за сет увеличения количества дипломов за лучший доклад на научных форумах
всеукраинского и международного уровней.
Ключевые слова: медсестринство, наукометрия, научная коммуникативная
компетентность магистров медсестринства.
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УДК 37.013.77
РОЛЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ЗАКЛАДУ У ПОСИЛЕННІ
ФАСИЛІТАЦІЙНОЇ ПОЗИЦІЇ ВИКЛАДАЧА/КУРАТОРА НА ШЛЯХУ
ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА
Полчанова Г.С., Боримська Л.В.
КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» Житомирської обласної ради

THE ROLE OF THE PSYCHOLOGICAL SERVICE OF THE INSTITUTION IN
STRENGTHENING THE FACILITATION POSITION OF THE TEACHER / CURATOR WHILE
FORMING THE PERSONALITY OF THE FUTURE HEALTHCARE PRACTITIONER.

Polchanova G.С., Borimskaya L.V.
MHEI «Zhytomyr Nursing Іnstitute» of Zhytomyr Regional Council
The article presents the experience of the psychological service of the I-III level
accreditation of health system in the issues necessary for effective professional activity of the
teacher / curator in the facilitation space of the educational institution, in the organization of group
work using appropriate forms and methods that contribute to the quality of group decisions and
culture of discussion.
Keywords: psychological service, humanization, modeling educational environment,
facilitation, teacher / curator - facilitator, facilitation space.

В умовах модернізації освіти вищий
медичний навчальний заклад все частіше
сьогодні має виступати інтегратором
процесів всередині екосистеми інновацій
[1]. Гуманізація та гуманітаризація стають
найважливішими
напрямками
удосконалення вищої освіти, предметом
відповідних методологічних досліджень та
методичних
доробок.
Принципово
важливим моментом в цьому процесі є
створення комфортного середовища у

Новий друг збагачує наш дух не стільки тим, що
він віддає нам себе, скільки тим, що допомагає
нам відкрити в собі те, що залишилося б
прихованим в нас і нерозвиненим, не
дізнайся ми його ...
Мігель де Унамуно
навчальному закладі, яке в свою чергу
вимагає посилення ролі окремих учасників
у його ефективному функціонуванні.
Саме тому виключно актуальними є
розробка і впровадження в практику вищої
освіти
інноваційних
психологічно
доцільних
технологій
навчання
і
виховання студентської молоді, технологій
здійснення освітнього процесу як цілісної
діалогічної взаємодії всіх його суб’єктів.
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Сьогодні одним із сучасних та
успішних засобів обговорення, вирішення
питань організації не лише у бізнессередовищі, але й в освітньому, належить
фасилітації (походить від англ. facilitate –
допомагати, полегшувати). Саме вона
покликана сприяти ефективній роботі на
засадах
гуманізму,
особистісного
розвитку, конструктивної взаємодії [2].
Актуальність
вивчення
можливостей
фасилітації
викладача/куратора
у
навчальновихованому
процесі
обумовлена
необхідністю
активізації
діяльності
педагогів у створенні умов оптимального
професіонального розвитку особистості та
впровадженні технологій, які позитивно
впливають на даний процес.
Незважаючи на потребу освітнього
середовища у викладачах-фасилітаторах,
сам феномен фасилітації викладача
залишається недостатньо вивченим [1].
Фасилітація
як
психологічна
технологія дуже схожа на симбіоз клієнтцентрованої психотерапії Карла Роджерса
(вона так само використовує емпатію,
розуміння, увагу, безумовне прийняття,
толерантність) і позитивної психології
(допомагає розкрити в людині оптимізм,
довіру і ті природні здібності, якими вона
користується неусвідомлено) [3].
Особлива роль у вирішенні завдань
щодо гуманізації освітнього процесу ВНЗ
належить кураторам академічних груп.
Саме
куратори,
поєднуючи
викладацькі та виховні функції, стають
реально ефективними посередниками між
суб’єктами освітнього процесу ВНЗ, які
суттєво впливають на формування єдиної
корпоративної
культури
навчального
закладу, забезпечення психологічних та
організаційно-педагогічних
умов
для

створення в інституті комфортного
гуманітарного середовища, як ключового
компонента соціальної ситуації розвитку
особистості сучасного спеціаліста [4].
Мета роботи куратора — створення
зовнішніх умов і сприяння актуалізації
внутрішніх резервів молодої людини для
повноцінної творчої самореалізації як в
професійній, так і в інших доступних
сферах життєдіяльності.
Робота в режимі актуалізаційної
суб’єкт-суб’єктної взаємодії потребує
відповідної
професійно-особистісної
підготовки куратора, особливо посилення
його фасилітаційної позиції.
Вважаємо, що роль викладачафасилітатора потребує певних вмінь:

уважно слухати, спостерігати
і запам’ятовувати як хід подій, так і стиль
поведінки студентів;

налагоджувати
просту
і
плідну
комунікацію
між
членами
навчальної групи;

аналізувати і корегувати дії
студентів;

сприяти створенню моделі
ефективної поведінки;

забезпечувати
зворотній
зв’язок між учасниками навчального
процесу, не використовуючи при цьому
«наступальних» і «оборонних» форм
спілкування;

знаходити та активізувати
конструктивні моделі поведінки при
внутрішньогруповій,
міжгруповій
взаємодії;

викликати довіру студентів,
бути терплячим, справедливим;

вміти обирати нейтральну
позицію при оцінюванні роботи студентів.
Важливу роль у формуванні
фасилітаційної позиції викладача/куратора
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 створення команди союзників,

здійснює
психологічна
служба
навчального закладу разом із цикловою
комісією кураторів груп. Це потребує
постійної копіткої і делікатної роботи: ми
чітко
зорієнтовані
на
складності
теоретичного та практичного научання
дорослих. Вважаємо, що спочатку вмінням
займати фасилітаційну позицію повинен
оволодіти викладач-куратор, а потім
певний набутий досвід та знання
передавати/демонструвати
своїм
студентам.
Застосування
технологій
фасилітації, модерації, медіації позитивно
впливає на культуру прийняття рішень в
організації ефективної діяльності, оскільки
веде до зростання участі співробітників в
процесі вироблення рішень, що сприяє
легкості впровадження інноваційних змін
[5]. Майстерність керівника структурного
підрозділу, викладача, куратора в сфері
організації групової роботи допомагає
налагодити взаєморозуміння і взаємодію в
колективі, подолати комунікативні бар'єри,
поліпшити функціональну взаємодію.
Під час реалізації ідеї підвищення
якості сучасної медичної освіти ми
приділяємо необхідну увагу не лише
методам,
формам
навчання,
а
й
особистості викладача, як ключовій фігурі
освітнього
процесу,
розвитку його
професійно
значущих
якостей,
які
сприяють
формуванню
готовності
прийняття фасилітаційної позиції.
Вважаємо
пріоритетними
завданнями у посиленні фасилітаційної
позиції викладача /куратора наступні:
 постійне
оновлення
знань
фахівців в зв'язку з необхідністю засвоєння
сучасних
психологічно-педагогічних
методів вирішення професійних завдань;
 обмін досвідом;

колег;
 отримання задоволення від
спілкування з колегами різних вікових
категорій;
 можливість
почути
один
одного, зрозуміти та підтримати;
 реалізація намагання кожного
бути активним учасником процесу, певних
дій;
 оцінювання дій, заохочення,
очікування поваги;
 використання
різноманітних
форм і методів, які стимулюють роботу
учасників, а саме: рольові ігри, практика
презентацій, використання аудіо та
відеозапису, мозкова атака/конвертна
мозкова атака; використання можливостей
арт-практик (метафоричні асоціативні
карти, спектрокарти, нейрографіка та ін.);
 можливість отримувати нову
інформацію від інших,
 акумулювати її та продукувати
нові ідеї;
 вміння
представляти
та
захищати проекти;
 встановлення
зворотнього
зв’язку;
 оволодіння
навичками
медіатора;
 отримання
конструктивної
критики з метою розвитку рефлексійної
позиції;
 створення
позитивного
соціально-психологічного
клімату
в
колективі.
Психологічно комфортне освітнє
середовище ВМНЗ сприяє становленню
спільної
корпоративної
свідомості
суб’єктів освітньої діяльності, створює
атмосферу
соціальної
підтримки
позитивних особистісних новоутворень
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майбутніх
спеціалістів,
обумовлює
самостійну
особистісну
активність
студентів в ментальній та операційній
сферах,
пов’язаних
з
подальшою
професійною самореалізацією.
Діяльність психологічної служби
щодо створення у ВМНЗ фасилітаційного
простору,
як
важливого
сегменту
гуманістичного освітнього середовища, в
разі потреби може бути спрямована на
перегляд
ролі
окремих
учасників
освітнього процесу в його реалізації.
Наприклад, на думку М.Казанжи, освітнє
середовище вишу – це внутрішня
структура освітньої реальності, порядок,
який формує ієрархію інформаційних
потоків,
систему
комунікативних
просторів та педагогічних відносин.
Фасилітаційна взаємодія між суб’єктами
освітнього
середовища
в
системі
«викладач-викладач», «викладач-студент»
характеризується також ознакою спільного
прийняття рішень [6].
Для комплексної та ефективної
роботи,формування
компетенцій,
необхідних для виконання нового виду
професійної діяльності в сфері організації
групової роботи, психологічною службою
розроблена та впроваджується в практику
діяльності закладу соціально-орієнтована
модель фасилітаційного простору КВНЗ
“Житомирський інститут медсестринства”
(в рамках реалізації комплексної програми
«Створення фасилітаційного простору у
ВМНЗ») (Рис 1.).
У своїй роботі ми широко
використовуємо розвиваючі технології:
ділові ігри, ігрові вправи, діалогові лекції,
діагностуючи практикуми, рефлексивні
семінари, тренінгові заняття, елементи
інтелектуальних,
комунікативних,
сенситивних та інших тренінгів. Важлива

роль при реалізації даних технологій
відводиться ведучому-викладачу, а разом з
цим й необхідність прийняття ним нової
позиції – викладача-фасилітатора.
Розроблений
нами
комплекс
тренінгових
занять
«Фасилітатор.
Медіатор. Модератор» для викладачів
дозволить розвивати основні психологічні
характеристики готовності до фасилітації,
складовими якої є: атракція, асертивність,
толерантність,
рефлексія,
емпатія,
сензитивність як чутливість до емоційного
настрою групи, автентичність, прагнення
до
розвитку
і
самоактуалізації,
креативність,
гнучкість,
активність,
комунікативні та лідерські якості.
Реалізація
фасилітативно
розвиваючого підходу робить необхідною
адаптацію, модернізацію та розробку
нових
психологічних
технологій
упорядкованої
сукупності
дій,
спрямованих на розвиток особистості,
зміни стилю спілкування, інструментально
забезпечуючих досягнення діагностуючого
та прогнозованого результату [1].
Під час участі в роботі методичних
та педагогічних нарад,
проведення
семінарів-практикумів, тренінгових занять
для слухачів «Школи молодого викладача»
та «Школи куратора-початківця» ми
намагаємося заохочуємо колег ділитися
своїми ідеями, ресурсами, думками,
мислити критично. Особливої уваги
надаємо обговоренню координації дій
студентів з різним рівнем соціального
статусу, пізнавальної активності, колом
інтересів, визначенню проблем та пошуку
шляхів
працювати
злагоджено
та
ефективно.
Викладач/куратор
бачить
демонстрацію
різних
точок
зору,
можливість проведення коректної зміни
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лідера в процесі розгляду проблеми та
роботу команди у прийнятті рішення.
Моделювання, обговорення конкретних
ситуацій сприяють безпосередній корекції

дій куратора у ролі фасилітатора, дають
можливість розуміти в яких ситуаціях
брати на себе відповідальність, а коли слід
зайняти нейтральну позицію [7].

СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНА МОДЕЛЬ ФАСИЛІТАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ
КВНЗ “ЖИТОМИРСЬКИЙ ІНСТИТУТ МЕДСЕСТРИНСТВА”
( В РАМКАХ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ)

Психологічна служба
ВМНЗ
ПРІОРИТЕТНІ
ЗАВДАННЯ
У ПОСИЛЕННІ
ФАСИЛІТАЦІЙНОЇ
ПОЗИЦІЇ КУРАТОРА:
постійне оновлення
психолого-педагогічних
знань;
 реалізація намагання
кожного бути активним
учасником процесу;
використання
інноваційних форм та
методів;
можливість виступити
у ролі медіатора;
вміння працювати в
команді та захищати
проекти;
створення позитивного
настрою та інш.

НАПРЯМКИ РОБОТИ
ПСИХОЛОГІЧНОЇ
СЛУЖБИ:

Стимулює

Сприяє

Слухає

просвітницький

ФАСИЛІТАТОР
(Куратор/
викладач)

Допомагає

Виступи на педагогічних
та методичних нарадах

консультативний;

Контролює
Показує

“Школа
молодого
викладача

“Школа
кураторапочатківця”

організаційнометодичний;
психодіагностичний;

психопрофілактичний;
корекційновідновлювальний та
розвиваючий

Арсенал форм, методів,
технологій,
психологічного
інструментарію

Проведення тренінгових
занять, майстер-класів

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
«СТВОРЕННЯ ФАСИЛІТАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ВМНЗ»

Рис.1.Соціально-орієнтована модель фасилітаційного простору
КВНЗ “Житомирський інститут медсестринства”
(в рамках діяльності психологічної служби)
За допомогою технології «Коло»
заходів методичні рекомендації на тему:
учасниками семінару-практикуму були
«На допомогу куратору-фасилітатору».
розроблені для кураторів – керівників
Навички та стратегії фасилітації
загальних зборів студентської групи,
дуже різноманітні, включаючи слухання та
координаторів вирішення конфліктних
говоріння, надання порад та їх отримання,
ситуацій, організаторів різноманітних
вміння змінювати напрямок розмови та
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дій, спостереження та відслідковування
змін, заохочення та втручання.
В процесі спілкування знаходимо
ресурси для самопізнання, зміни Яконцепції та поведінки. Доступ до цих
ресурсів можливий при дотриманні трьох
умов, які сприяють створенню певної
фасилітаційної атмосфери, а саме:

конгруентний самовираз у
спілкуванні, щирість, достовірність;

безумовне
позитивне
відношення та безоцінне прийняття інших;

активне емпатійне слухання
та розуміння [8].
Психологічною службою закладу
розроблений цикл корекціно-розвивальних
занять/
майстер-класів
на
тему:
«Створення фасилітаційного простору у
ВМНЗ».
Пропонуємо
вашій
увазі
орієнтовний зміст наших розробок.
І блок.Тематика міні-лекцій:
1.
Фасилітація: основні поняття
та методи.
2.
Фасилітація.
Медіація.Модерація.
3.
Фасилітація
в
великих
групах (конфренція, наради, круглі столи).
4.
Як стати своїм: зменшення
комунікативних бар’єрів.
ІІ блок. Методики. Технології.
Вправи.
1.
Чотири
простори
твоєї
особистості (Вправа «Вікно Джогаррі»).
2.
Стилі
педагогічного
спілкування.
3.
Маю власну думку, але
поважаю й думку інших (Вправа Джеффа).
4.
Толерантність як дія.

5.
Ти – повідомлення, як
прийом фасилітаційного педагогічного
впливу.
6.
Технологія «Коло».
7.
Техніки
асертивної
поведінки.
8.
Міні-твір
«Педагогфасилітатор у моему житті».
ІІІ блок. Групова взаємодія
1. Скульптура сьогодення.
2. Колективні творчі справи (КТС).
3. Вечір дружби.
4. Відкритий мікрофон.
5. Рольовий мозковий штурм «
Студент очима викладача».
6. Шість капелюхів мислення( за
Едвардом де Боно).
7.
Створення
соціальнопсихологічного
портрету
викладача
/куратора–фасилітатора.
Засвоєння
концептуальних
і
методичних основ організації групової
роботи при проведенні стратегічних мінісесій, своєрідного форсайту, ділових ігор,
модерації, нарад та інших заходів, які
передбачають групову роботу учасників з
обговорення проблем і пошуку рішень,
дуже важливо в сучасних освітніх умовах.
Процес посилення фасилітаційної
позиції викладача/куратора у навчальновиховному процесі дозволить розвити свій
лідерський потенціал, збагатитися новим
досвідом ведучого групової роботи,
полегшити взаємодію всередині групи,
підвищити ефективність групової роботи
у вирішенні проблемних питань, досягти
взаємовигідної згоди та зацікавленості у
розкритті творчого потенціалу всіх
учасників.
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РОЛЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ЗАКЛАДУ У ПОСИЛЕННІ
ФАСИЛІТАЦІЙНОЇ ПОЗИЦІЇ ВИКЛАДАЧА/КУРАТОРА НА ШЛЯХУ
ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА
Полчанова Г.С., Боримська Л.В.
КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» Житомирської обласної ради,
В статті представлені шляхи підвищення рівня психолого-педагогічних знань,
необхідних для ефективної професійної діяльності викладача/куратора у фасилітаційному
просторі навчального закладу, у сфері організації

групової роботи з використанням

відповідних форм і методів, які сприяють якості групових рішень та культури дискусії.
Ключові

слова:

психологічна

служба,

гуманізація,

моделювання

освітнього

середовища, фасилітація, викладач/куратор – фасилітатор, фасилітаційний простір.
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РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ЗАВЕДЕНИЯ В УСИЛЕНИИ
ФАСИЛИТАЦИОННОЙ ПОЗИЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ / КУРАТОРА НА ПУТИ
ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
Полчанова Г.С., Боримская Л.В.
КВУЗ «Житомирский институт медсестринства» Житомирского областного совета,
В статье представлены пути повышения уровня психолого-педагогических знаний,
необходимых для эффективной профессиональной деятельности преподавателя / куратора
в фасилитацийному пространстве учебного заведения, в сфере организации групповой
работы с использованием соответствующих форм и методов, способствующих качества
групповых решений и культуры дискуссии.
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ПОШИРЕНІСТЬ РАКУ ШКІРИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
Круковська І.М., Буткевич К. О.
КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» Житомирської обласної ради
SPREADNESS OF SKIN CANCER IN UKRAINE AND IN THE WORLD

Krukovska I.M., Butkevich K. O.
MHEI «Zhytomyr Nursing Іnstitute» of Zhytomyr Regional Council
The article covers and analyzes the prevalence of skin cancer incidence in Ukraine and in
the world. Among all malignant neoplasms, skin tumors occupy 3rd place by frequency, yielding
only stomach and lung cancer in men and breast and stomach cancer in women.
Key words. Skin cancer, melanoma, morbidity.
попередження виникнення злоякісних
новоутворень шкіри та їх ранньої
діагностики як і раніше залишається
актуальною в наш час [3].
Рак шкіри – одне з найпоширеніших
онкологічних
захворювань.
Кількість
випадків
раку
шкіри,
включаючи
меланому,
подвоїлася
за останнє
десятиліття.
Середньорічний
темп
приросту захворюваності на меланому
у світі становить близько 5% і може
вважатися одним з найвищих серед усіх
злоякісних
пухлин.
Незважаючи
на візуальну доступність, питома вага
задавнених форм раку шкіри залишається
високою [4].
З-поміж злоякісних новоутворень
пухлини шкіри займають 3-тє місце за
частотою, поступаючись лише раку
шлунку та легенів у чоловіків і раку
молочної залози та шлунку у жінок.
Злоякісні пухлини шкіри переважають

Актуальність
проблеми.
Найбільший орган людського тіла – шкіра,
схильний до появи всякого роду
новоутворень. З-поміж них можуть бути
звичні родимки, родимі плями, так і
доброякісні утворення або небезпечні
онкологічні пухлини. Будь-яка зміна на
шкірі несе потенційну загрозу – за певних
обставинах
можливе
переродження
неоплазії у рак [1].
Тенденція
до
підвищення
захворюваності
та
високий
рівень
смертності
від
цієї
патології
простежуються
в
останні
кілька
десятиліть, зберігаються і нині [2].
Злоякісні новоутворення шкіри
займають особливе місце в загальній
структурі новоутворень. З одного боку,
вони винятково різноманітні за своєю
клініко-морфологічною картиною, а з
іншого – легко доступні для лабораторного
дослідження.
Однак
проблема
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серед білого населення планети, особливо
серед сірооких та блакитнооких блондинів
і рудоволосих, які часто обпалюються на
сонці та мають схильність до появи
веснянок, та край рідко зустрічаються у
людей із смаглявою і темною шкірою. З
огляду на те, що рак шкіри – абсолютно
виліковне захворювання, не всі хворі
потрапляють до онкологічних установ та
відповідно фіксуються канцер-регістрами,
і це ускладнює оцінку захворюваності [5].
Мета дослідження: проаналізувати
поширеність раку шкіри в Україні та світі.
Матеріали і методи дослідження.
Для досягнення мети використані методи
інформаційно-аналітичний та клінікостатистичний.
Результати та їх обговорення. В
США та Австралії рак шкіри посідає
перше місце за поширеністю серед
онкологічних захворювань. В інших
країнах ця група захворювань знаходиться
в першій трійці [6].
За матеріалами МАІР, в 1973-1977
роках
найвища
захворюваність
на
меланому відзначалася в австралійському
штаті Новий Південний Уельс (16,6 – у
чоловіків і 18,1 – у жінок на 100 тис.
населення в рік). Найнижчі показники
захворюваності
меланоми
шкіри
в
зазначений період (на 100 тис. населення
близько 0,2 – 0,5 у чоловіків і 0,2 – 0,3 у
жінок) зареєстровані в деяких країнах Азії
(Японія, Індія) і серед чорношкірого
населення США [7].
За
даними
американських
дослідників, різні форми раку шкіри
щорічно діагностують більш ніж у
мільйона жителів США. Так, якщо в США
у 1984 р. меланома шкіри була виявлена у
18 000 тис. пацієнтів, то в 1996 ця цифра
досягла 38 300 осіб [4].

У 2000 р. захворіло уже 48 000
громадян США, що склало 15 на 100 000
населення країни, і близько 8000 хворих
померло від злоякісної меланоми шкіри
[8].
У 2007 р. серед громадян США
зазначене захворювання діагностували уже
в 59 940 осіб – шосте місце серед усіх
вперше виявлених випадків онкологічної
патології в країні [4].
Згідно
з
підрахунками
Американського товариства з боротьби зі
злоякісними новоутвореннями в 2011 році
в Сполучених Штатах Америки було
виявлено близько 70 230 нових випадків
меланоми (близько 40 010 випадків серед
чоловіків і 30 220 випадків серед жінок) [9;
10].
Прогресуюче падіння концентрації
озону в атмосфері в наслідок «світлового
забруднення»
в
результаті
чого
відбувається підвищення інтенсивності
сонячної енергії і зниження вироблення
мелатоніну особливо у юному віці,
безсумнівно впливає на рак шкіри та
меланому. Так, у Німеччині за 25 років
(1975 – 1989рр.) захворюваність на
меланому шкіри збільшилась в 2 рази [3].
За даними Schart F.M., Gabbe C., на
2012 р. захворюваність на рак шкіри в
Німеччині серед чоловіків поступається
тільки раку легень, а серед жінок – раку
молочної залози і складає 93.4 та 55.8 на
100 тис. населення [11].
За
даними
Німецької
дерматологічної
спільноти,
кількість
хворих на меланому та рак шкіри
подвоюється кожні 15 років [12].
У Великобританії з 1974 по 1987 рік
кількість знову зареєстрованих злоякісних
новоутворень шкіри (в тому числі і
меланому) зросла в два рази і склала 34
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000. Серед них випадків меланоми – 3600
(10,8%).
Збільшення частоти МК за останні
десятиліття продемонстровано в ряді
епідеміологічних досліджень. Так, за
даними
Mackie
R.
M.
(1998р.),
захворюваність на меланому шкіри в
Шотландії в 1979 році склала 3,5 на 100
тис. населення у чоловіків і 6,8 на 100 тис.
населення у жінок. Наприкінці 90–х років
відзначено збільшення захворюваності
чоловіків до рівня захворюваності жінок.
Bonifazi
E.
et
al.
(2001р.)
проаналізували 1504 хворих на первинну
меланому в Італії з 1975 по 2000 роки і
відзначили,
що
в
цей
період
захворюваність збільшувалася на 10%
щороку [7].
У Латвії з 2000 р. по 2010 р. стрімко
зросла захворюваність на меланому шкіри
з 5,5 до 9,7 випадків на 100 000 жителів на
рік. За останні 10 років щороку
діагностується 160-220 нових випадків
захворюваності на меланому шкіри [13].
У Європі станом на 2012 р.
найвищий
рівень
захворюваності
відзначається в країнах Скандинавії ( в
Норвегії, Швеції, Данії, а також у
Швейцарії) – 15 випадків на 100 тисяч
населення,
а
найнижчий
–
в
Середземноморських
країнах,
країни
південної і східної Європи, Португалії,
Греції, Кіпру, Болгарії та Румунії – 5 – 7
випадків на 100 тисяч населення [14].
У СРСР протягом 1965-1990 рр.
захворюваність
серед
чоловічого
населення на злоякісні новоутворення
шкіри збільшилась на 41% ( з 15,2 до 21,5
на 100 000), жіночого – на 28% ( з 22,5 до
28,8 на 100 000).
Станом на 1990 р. в СРСР на
злоякісні новоутворення шкіри захворіли

10,7% від загального числа хворих із
уперше виявленим діагнозом "злоякісне
новоутворення" (3 місце): на рак шкіри –
9,6%, на меланому – 1.1%. Ці показники у
жінок були в 1,5 рази вищі ніж у чоловіків:
при ракові шкіри – 11,7% і 7,6% , при
меланомі – 1,3% та 0,8% відповідно [3].
У 1994 році в Російській Федерації
захворюваність на меланому шкіри серед
чоловіків склала 2,4 випади, серед жінок –
2,8 на 100 тис. населення. Однак в період
до 1999 року вона зростала вдвічі
інтенсивніше
порівняно
з
іншими
злоякісними новоутвореннями шкіри. За
1997-2010
роки
захворюваність
збільшилася від 3,18 випадків у 1997 році
до 4,3 на 100 тис. населення в 2010 році.
Темп
приросту
склав
–
28,1%,
середньорічний приріст дорівнював 2,5% .
У Росії злоякісні пухлини шкіри у
2015 р. посіли провідне місце в структурі
онкологічної захворюваності (шкіра 12,5%,
з меланомою – 14,2%), водночас частота
раку шкіри у чоловіків склала 10%, ( з
меланомою 11,4% ). У жінок рак шкіри
зустрічався в 14,6% (з меланомою –
16,5%), і посів друге місце після раку
молочної залози [11].
Серед
регіонів
Азії
по
захворюваності
та
смертності
від
меланоми в 2012 році Казахстан посів 1
місце ( у чоловіків – 340 випадків, у жінок
– 270 на 100 тис. населення) [14].
За даними Національного канцерреєстру України на 2003р. з–поміж
злоякісних пухлин меланома шкіри займає
16 місце. Стандартизований показник
захворюваності склав для чоловіків 4,7 та
для жінок 4,9 на 100 тис. населення. У
2003 р. від злоякісної меланоми шкіри
померло 971 осіб [8].
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Станом
на
2012-2013рр.,
за
уточненими
даними
Національного
канцер-реєстру, велику питому вагу в
структурі
захворюваності
населення
України (від 10,4% – у чоловіків до 13,4%
– у жінок) мав немеланомний рак шкіри, у
вікових групах від 30 років він становив
7,8-16,2% у чоловіків та жінок відповідно.
Рівень захворюваності на немеланомний
рак шкіри (базальноклітинна карцинома,
плоскоклітинна карцинома) у 2012 р. досяг
45,5 на 100 тис. населення (світовий
показник – 23,4), а смертності з цієї
причини – 1,5 на 100 тис. населення
(світовий показник - 0,7). Під час
профілактичних оглядів було виявлено
лише 59,9% випадків.
Меланома – найбільш поширений
вид раку у жінок віком 25-29 років і 2-га за
частотою злоякісна пухлина (після раку
грудної залози) у жінок вікової категорії
30-34 років. Пік розвитку меланоми
припадає на вік 50 років. За уточненими
даними канцер-реєстру, у 2012-2013рр.
кількість хворих на меланому шкіри
досягла 3289 осіб, захворюваність на 100
тис. населення становила 7,2 (світовий
показник – 1,6), а смертність – 2,6
(світовий показник – 1,6) [4].
У 2014 р. загальна кількість
випадків немеланомного раку шкіри серед
населення України становила 15 504, з них
6 528 (10,0%) – серед чоловіків та 8 976
(12,8 %) – серед жінок. Стандартизований
показник захворюваності на НМРШ
становив 21,9 на 100 тис. населення (серед
чоловіків – 25,0 на 100 тис., серед жінок –
20,3 на 100 тис.).
Стандартизований
показник
смертності
від
немеланомних

новоутворень шкіри в 2014 р. становив у
чоловіків 0,9 на 100 тис. населення і в
жінок – 0,3 на 100 тис. населення.
Найвищі показники захворюваності
на рак шкіри реєструють у центральних і
південних
областях
України:
Кіровоградській – 52,6 на 100 тис.,
Запорізькій – 59,2, Миколаївській – 50,9,
Одеській – 53,7. Найнижчі показники
захворюваності – у західних областях:
Рівненській – 24,6, Волинській – 27,8,
Чернівецькій – 21,2, Закарпатській – 22,4
[15].
За даними Національного канцерреєстру України, в 2015-2016рр. кількість
хворих, що знаходяться на обліку зі
злоякісними новоутвореннями шкіри,
становить 919093 особи, з них з діагнозом
немеланомні злоякісні новоутворення –
174848 пацієнтів, з них кількість хворих на
меланому шкіри досягла 2796 осіб,
захворюваність на 100 тис. населення
становила 7,7 (світовий показник – 4,9 ), а
смертність – 2,6 (світовий показник 1,6) [4;
15].
Висновок. Злоякісні
новоутворення шкіри, в тому числі
меланома
як
найбільш
підступна
онкологічна патологія шкіри, у всьому
світі
зустрічаються
досить
часто.
Проблема раку шкіри вимагає підвищення
рівня раннього виявлення та профілактики
для зменшення кількості випадків раку
шкіри.
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ПОШИРЕНІСТЬ РАКУ ШКІРИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
Круковська І.М., Буткевич К. О.
КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» Житомирської обласної ради
У статті висвітлено та проаналізовано поширеність раку шкіри в Україні та світі.
Серед усіх злоякісних новоутворень пухлини шкіри займають 3-тє місце за частотою,
поступаючись лише раку шлунку та легенів у чоловіків і раку молочної залози та шлунку у
жінок.
Ключові слова: рак шкіри, меланома, захворюваність.
РАСПОСТАНЕННОСТЬ РАКА КОЖИ В УКРАИНЕ И МИРЕ
Круковська И. М., Буткевыч К.О.
КВУЗ «Житомирський институт месдсестринства»
Житомирского областного совета
В статье освещены и проанализировано распространенность рака кожи в Украине и
мире. Среди всех злокачественных новообразований опухоли кожи занимают 3-е место по
частоте, уступая лишь раку желудка и легких у мужчин и рака молочной железы и желудка
у женщин.
Ключевые слова: рак кожи, меланома, заболеваемость.

76
МАГІСТР МЕДСЕСТРИНСТВА № 2 (18) 2017

УДК 616-022-072.1-089-084
ПРОФІЛАКТИКА ВНУТРІШНЬОЛІКАРНЯНОЇ ІНФЕКЦІЇ МЕТОДАМИ
МАЛОІНВАЗИВНОЇ ХІРУРГІЇ
Лісовська О.Л.
КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» Житомирської обласної ради
PROPHYLAXISES OF HOSPITAL INFECTION BY METHODS OF MINIMALLY INVASIVE
SURGERY

Lisovska O.L.
MHEI «Zhytomyr Nursing Іnstitute» of Zhytomyr Regional Council
Hospital infections are reason of most postoperative complications.
Research aim - to analyse the theoretical aspects of forming of safe hospital environment by
counteraction to distribution of hospital infection by means of littleinvasion surgical interferences.
For gaining end the methods of analysis of the systems and logical generalization are used.
Results. One of effective methods of breaking of chain of hospital infection there is reduction
to invasiveness of surgical interferences by means of littleinvasion methodologies.
Hi-tech littleinvasion interferences are characterized the less expressed operating trauma,
less bleeding, greater possibilities for implementation of sparing operations, reduction of term of
stay of patients in permanent establishment and rapid rehabilitation after surgical interference.
Conclusions. For an effective fight against hospital infections it is necessary severely to
adhere to the requirements of asepsis and conduct monitoring of firmness of contagiums to
antimicrobial preparations, steady to carry out дезінфекційні contrepidemic events. The
perspective going near reduction to the amount of septic postoperative complications is application
of littleinvasion surgical interferences.
Keywords: safe hospital environment, hospital infection, littleinvasion surgery, prophylaxis
of postoperative septic complications.
Актуальність
проблеми.
Внутрішньо-лікарняні
інфекції
(ВЛІ,
лікарняні, госпітальні, нозокоміальні)
відіграють суттєву роль в захворюваності і
летальності усіх країн світу.
За визначенням Європейського
бюро ВООЗ, госпітальна інфекція — це
будь-яке клінічно виражене захворювання
мікробного походження, що уражає
хворого в результаті його госпіталізації чи
звернення за медичною допомогою, а
також інфекційне захворювання персоналу
лікарні в силу здійснюваної ним діяльності

в даному закладі. ВЛІ включають в себе
різноманітні
нозологічні
форми
захворювань. Тенденція до зниження
частоти ВЛІ з роками – відсутня.
Статистика експертів ВООЗ свідчить, що
нозокоміальні інфекції в розвинутих
країнах виникають у 5-10% пацієнтів, у
країнах Європи фіксують до 5 млн
випадків інфекцій, пов’язаних з наданням
медичної допомоги (46-93 випадки на 1000
пацієнтів) [1].
На жаль, офіційна статистика
захворюваності
внутрішньолікарняними
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інфекціями в нашій країні не відображає
істину картину. Найбільше поширення в
Україні
набули
внутрішньолікарняні
гнійно-запальні
захворювання,
які
складають 85% від всіх госпітальних
інфекцій [3].
Широке розповсюдження ВЛІ в
сучасний період відображено в багатьох
наукових роботах, однак дані щодо рівнів
ВЛІ суперечливі і залежать від країни, де
проводилися
дослідження,
профілю
стаціонару або відділення та інших
об’єктивних і суб’єктивних причин [1, 5].
Найбільший ризик виникнення ВЛІ
існує у хірургічних, урологічних, опікових,
травматологічних відділеннях, тобто там,
де концентруються хворі з ураженням, або
дефіцитом системи імунного захисту, які
зазнають значної кількості інвазивних
втручань.
Загроза
невпинного
розповсюдження ВЛІ посилюється цілим
рядом факторів, серед яких ріст кількості
багатопрофільних лікувальних установ,
створення
нових
видів
медичного
інструментарію, приладів, лікувальних
препаратів, впровадження нових видів
інвазійних
(інструментальних)
діагностичних та лікувальних втручань,
збільшення кількості хворих з пригніченим
імунітетом,
несприятливі
соціальноекономічні умови для більшості населення.
Мета
дослідження
–
проаналізувати
теоретичні
аспекти
формування
безпечного
лікарняного
середовища шляхом протидії поширенню
внутрішньолікарняних
інфекцій
за
допомогою малоінвазивних хірургічних
втручань.
Для досягнення мети використано
методи системного аналізу та логічного
узагальнення.

Результати та їх обговорення. В
загальній структурі етіологічних чинників
ВЛІ найбільшу питому вагу мають
ентеробактерії — 38,2% та стафілококи —
21,4%.
Частота
післяопераційних
ускладнень у різних клініках варіює від 2
% до 20 %. Збудниками післяопераційних
гнійно-запальних інфекцій у стаціонарах є
бактерії 48 видів УПМ, які належать 6
родинам, що представлені 18 родами [4].
У стаціонарах хірургічного профілю
поширені гнійно-запальні інфекції:
- гострі і хронічні;
- локальні, системні і генералізовані
(місцеві
з
різною
локалізацією
і
генералізовані).
Гнійно-запальні процеси є найбільш
частими
післяопераційними
ускладненнями. Запалення може початися
в краях рани, у внутрішніх органах і в
ділянці
післяопераційних
швів.
Дотримання
правил
асептики
і
антисептики дозволяє мінімізувати ризик
подібних негативних наслідків для
пацієнта. Ефективним є зменшення
інвазивності
оперативних
втручань
завдяки застосуванню малоінвазивних
ендоскопічних методик [6].
Малоінвазивні
ендоскопічні
втручання є сучасним досягненням
медицини та дозволяють вибрати для
хворих
найбільш
щадний
спосіб
оперативного втручання, що особливо
цінно при наявності додаткової патології в
організмі.
Перевагами
ендоскопічних
операцій є мала інвазивність; низька
частота ускладнень; короткі період
госпіталізації та реабілітаційний період [7,
8].
Лапароскопічна
операція
починається з ретельної передопераційної
підготовки хворого до операції, до
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анестезії, з вибору і предметної підготовки
апаратури і інструментарію, дезінфекції,
стерилізації інструментарію. Стерилізація
лапароскопічних інструментів проводиться
методом автоклавування, зберігаються
інструменти
в
камері
збереження
стерильності [7, 8].
Значну частину нозокоміальних
інфекцій можна попередити.
В сучасних умовах сестринська
справа - це мистецтво, наука, яка вимагає
розуміння, застосування спеціальних знань
і умінь. Медсестра приймає на себе
відповідальність і діє з належними
повноваженнями, відповідає за ті медичні
послуги, які надає. [9, 10].
Виконання
сучасних
високотехнологічних операцій диктує
необхідність висококваліфікованих дій
бригади, в якій медична сестра відіграє
дуже важливу роль, є невід'ємним
помічником хірурга, забезпечує безпеку і
комфортність складного багатопланового
втручання,
несе
величезну
відповідальність
за
збереження
та
справність дорогої медичної апаратури.
Ретельне щоденне і неухильне виконання
вимог
санітарно-гігієнічного
та
протиепідемічного
режиму
в
ході
виконання своїх професійних обов'язків
складає основу переліку заходів з
профілактики ВЛІ. Медичні сестри
проводять
обробку,
дезінфекцію
і
стерилізацію інструментів. Всі етапи
обробки
інструментів
проводяться
операційною
медсестрою
вручну.
Медсестра жорстко контролює кожен етап
обробки, розуміючи його значимість.
Головні помилки при ручній обробці - це
неякісна очистка, надмірне розведення
дезінфікуючих
розчинів,
неповне

заповнення
каналів,
недотримання
експозицій [2].
У питаннях профілактики ВЛІ в
закладах охорони здоров'я повинні
виконуватися 3 найважливіших вимоги:
1) зведення до мінімуму можливості
занесення інфекціі;
2)
виключення
внутрішньогоспітального інфікування;
3) виключення виносу інфекції за
межі лікувально-профілактичного закладу.
Санітарно-гігієнічні заходи, які
проводяться в хірургічних відділеннях
включають:
ретельне
прибирання
та
дезінфекцію
приміщень,
меблів
та
медичного інструментарію:
- суворе дотримання правил гігієни
персоналом та хворими
- в операційній, перев’язувальній,
приміщеннях
для
ендоскопії
забезпечується
суворий
режим
стерильності.
З метою профілактики і боротьби із
ВЛІ
систематично
здійснюється
профілактична дезінфекція (поточні і
генеральні прибирання), а з появою
випадку ВЛІ — поточна (дезінфекція всіх
предметів,
що
мають
контакт
із
пацієнтом).
і/або
заключна
(знезаражування всіх предметів у палаті
після переведення пацієнта в інше
відділення, видужання тощо) дезінфекція.
З метою запобігання можливому
формуванню
резистентних
до
дезінфектантів штамів мікроорганізмів
слід здійснювати моніторинг стабільності
госпітальних штамів до застосовуваних
дезінфекційних засобів з їх подальшою
ротацією за необхідності.
Дезінфекції підлягають об’єкти, які
можуть бути факторами передачі ВЛІ:
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вироби медичного призначення, руки
персоналу, шкірні покриви (операційне та
ін’єкційне поле) пацієнтів, предмети
догляду
за
хворими,
повітря
в
приміщеннях, постільні речі, тумбочки,
посуд, поверхні, виділення хворих і
біологічні рідини (мокротиння, кров
тощо), медичні відходи тощо [5].
Основний шлях профілактики ВЛІ руйнування ланцюга інфекції (вплив на
різні ланки епідемічного процесу).
Способи
руйнування
ланцюга
інфекції:
• здійснення ефективного контролю
за ВЛІ (епідконтроль);
• ізоляція джерела інфекції;
• знищення збудників інфекції
(дезінфекція та стерилізація);
• переривання шляхів передачі
інфекції;
• підвищення стійкості організму
(імунітету) людини;
зменшення
інвазивності
оперативних втручань і пов'язаних з ними
перев'язок післяопераційних ран.
В реалізації останнього способу
переривання
інфекційного
ланцюга
ефективним
є
застосування
малоінвазивних хірургічних втручань.
Комплексні епідеміологічні заходи
повинні бути спрямовані на всі 3 ланки
епідпроцесу,
крім
того,
необхідно
проведення комплексу медичних заходів:
зменшення
травматичності
медичних
втручань, антибіотикопрофілактика ВЛІ
тощо [1].
На чолі всієї цієї багатогранної
роботи стоїть медична сестра, яка
організовує, виконує і відповідає за
дотримання заходів щодо профілактики
ВЛІ, а правильність дій медсестри буде
залежати від її знань і практичних навичок.

Свідоме ставлення і ретельне
виконання медичним персоналом вимог
протиепідемічного режиму попередить
професійну захворюваність співробітників,
а
це
дозволить
знизити
ризик
захворювання на ВЛІ і зберегти здоров'я
пацієнтам.
Програма інфекційного контролю
конкретного закладу унікальна, але
нагально потрібна розробка стандартів
профілактики
ВЛІ.
Це
стандартне
визначення
випадку
ВЛІ
різних
нозологічних форм; стандартне визначення
госпітального штаму збудника ВЛІ;
стандарти епідеміологічного нагляду;
стандарти
профілактичних
і
протиепідемічних заходів.
Висновки
1. Для ефективної боротьби з
внутрішньо-лікарняними
інфекціями
необхідно суворо дотримуватися правил
(вимог) моніторингу за інфекціями та
контролю стійкості їх збудників до
протимікробних препаратів, неухильного
здійснення
дезінфекційних
заходів.
Дотримання
правил
асептики
і
антисептики дозволяє мінімізувати ризик
негативних
наслідків
госпітального
інфікування для пацієнтів.
2. Одним із ефективних способів
переривання ланцюга госпітальної інфекції
є зменшення інвазивності хірургічних
втручань за допомогою малоінвазивно
методик.
Високотехнологічні
малоінвазивні
втручання
характеризуються
менш
вираженою
операційною
травмою,
меншою
крововтратою, більшими можливостями
для
виконання
органозберігаючих
операцій,
скороченням
терміну
перебування пацієнтів в стаціонарі і
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швидкою реабілітацією після хірургічного
втручання.
3. Медична сестра організовує,
виконує і відповідає за дотримання заходів

щодо профілактики госпітальних інфекцій,
а правильність її дій залежить від знань і
практичних навичок.
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ПРОФІЛАКТИКА ВНУТРІШНЬОЛІКАРНЯНОЇ ІНФЕКЦІЇ МЕТОДАМИ
МАЛОІНВАЗИВНОЇ ХІРУРГІЇ
Лісовська О.Л.
КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» Житомирської обласної ради
Внутрішньолікарняна інфекція – причина чисельних післяопераційних ускладнень
Мета дослідження – проаналізувати теоретичні аспекти формування безпечного
лікарняного середовища шляхом протидії нутрішньолікарняним інфекціям за допомогою
малоінвазивних хірургічних втручань.
Для досягнення мети використано методи системного аналізу та логічного узагальнення.
Результати. Одним з ефективних методів переривання ланцюга розповсюдження
внутрішньолікарняних інфекцій є використання малоінвазивних хірургічних втручань.
Високотехнологічні малоінвазивні хірургічні втручання характеризуються мінімальною хірургічною
травмою, малою крововтратою, зменшенням перебування пацієнтів у стаціонарі і швидкою
реабілітацією після операційного втручання.
Висновки. Для ефективної боротьби з госпітальними
інфекціями необхідно строго
дотримуватися правил асептики і антисептики та проводити моніторинг чутливості госпітальної
мікрофлори до антибактеріальних препаратів. Перспективним підходом до зменшення кількості
септичних післяопераційних ускладнень є використання малоінвазивних операційних втручань.
Kлючові слова: безпечне лікарняне середовище, внутрішньолікарняна інфекція, малоінвазивна
хірургія, профілактика післяопераційних септичних ускладнень.
ПРОФИЛАКТИКА ГОСПИТАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ МЕТОДАМИ МАЛОИНВАЗИВНОЙ
ХИРУРГИИ
Лисовская Е.Л.
КВУЗ «Житомирский институт медсестринства»
Житомирского областного совета
Госпитальная инфекция – причина многочисленных послеоперационных осложнений.
Цель исследования – проанализировать теоретические аспекты формирования безопасной
больничной среды путем противодействия госпитальным инфекциям при помощи малоинвазивных
хирургических вмешательств..
Для достижения цели использованы методы системного анализа логического обобщения.
Результаты. Одним из эффективных методов прерывания цепи распространения
госпитальных инфекций
есть использование малоинвазивных хирургических вмешательств.
Высокотехнологические малоинвазивные хирургические вмешательства характеризуются
минимальной хирургической травмой, малой кровопотерей, уменьшением пребывания пациєнтов в
стационаре и быстрой реабилитацией после оперативного вмешательства.
Выводы. Для эффективной борьбы с госпитальными инфекциями необходимо строго
придерживаться правил асептики и антисептики, проводить мониторинг чувствительности
госпитальной микрофлоры к антибактериальным препаратам. Перспективным подходом к
уменьшению количества септических послеоперацыионных осложнений есть использование
малоинвазивных оперативных вмешательств.
Kлючевые слова: безопасная больничная среда, госпитальная инфекция, малоинвазивная
хирургия, профилактика послеоперационных септических осложнений.

82
МАГІСТР МЕДСЕСТРИНСТВА № 2 (18) 2017

УДК 614.253.52:614.212
САНІТАРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА ЯК ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМ
ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ
Марчук К. В.
КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» Житомирської обласної ради
SANITARY - EDUCATIONAL WORK AS AN IMPORTANT DIRECTION FOR
THE PREVENTIVE CARE OF THE NURSE
Marchuk K.V.
MHEI «Zhytomyr Nursing Іnstitute» of Zhytomyr Regional Council
The article analyzes the efficiency and level of sanitary-educational work among the
population at the present stage, the role of a nurse in her conduct is substantiated. During the
study, 70 respondents were interviewed. The results of the research, according to which sanitaryeducational work is of practical importance for the population, is presented. This is an important
direction in the dissemination of medical and hygienic knowledge and disease prevention. The
effectiveness of sanitary - educational work depends directly on the approach to its organization, on
the level of training of health workers. That is why it is expedient to pay considerable attention to
the formation of skills for carrying out sanitary- educational work among the population in the
training of nursing staff.
Key words: sanitary-educational work, prevention of diseases, healthy lifestyle, sanitaryeducational information, sanitary-hygienic upbringing.
Водночас індивідуальний підхід до
вивчення проблеми здоров’я передбачає
виховання
адекватного
відношення
особистості до власного здоров’я та
здоров’я оточуючих, її турботу про своє
здоров’я. З цієї точки зору здоров’я стає
педагогічною проблемою, пов’язаною з
вихованням, навчанням та освітою. Окрім
того, здоров’я є ключовою ланкою у
формуванні
гармонійно
розвиненої
особистості, що включає її фізичний,
психічний,
морально-духовний
і
соціальний розвиток [1].
Статистика свідчить, що
стан
здоров'я населення України має тенденцію
до постійного погіршення. У середньому в

Актуальність дослідження.
Більшість науковців схиляються до
думки, що здоров’я – багатоаспектний й
динамічний стан, що охоплює соматичний,
психологічний, соціальний рівні [ 1].
Тлумачення самого терміну базується на
таких основних підходах: біомедичному,
згідно якого домінуючим є взаємозв’язок
між
людиною
та
навколишнім
середовищем; біосоціальному, в основу
якого покладено розуміння узгодженості
професійної чи навчальної діяльності, де
ключова роль відводиться соціальним
ознакам; ціннісно-соціальному – здоров’я
розглядається
як
найвище
благо
людини[2].
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Європі чоловіки живуть на 13, а жінки на 8
років довше, ніж у нашій країні. Серед
захворювань, які ведуть до інвалідності та
смертності, перші місця займають хвороби
органів
кровообігу,
новоутворення,
хронічні
неспецифічні
захворювання
органів дихання, діабет. Усі вони мають
спільні фактори ризику, які стосуються
способу життя людини: тютюнокуріння,
алкоголь, характер харчування та фізична
активність. Спосіб життя більш ніж на 50%
формує здоров'я людини [2,3].
Серед об’єктивних і суб’єктивних
факторів, що впливають на зниження рівня
здоров’я української нації, слід назвати не
тільки екологічні, соціально-економічні
проблеми, недосконалу систему охорони
здоров’я, але й недостатньо сформовану
санітарно-гігієнічну освіту різних верств
населення. Невміння застосувати необхідні
санітарно-гігієнічні навички в особистому
житті чи вжити певних профілактичних
заходів у конкретній життєвій ситуації
доволі часто стають першопричиною
появи проблем зі здоров’ям[4].
Тому в даний час назріла
необхідність формування у населення
навичок
здорового
способу
життя,
профілактики захворювань, підвищення
рівня соціально-гігієнічної культури [5].
Все
це
є
завданням
санітарнопросвітницької роботи, яка є невід’ємною
складовою системи охорони здоров’я і
обов’язковою частиною діяльності всіх
медичних працівників, незалежно від їх
спеціальності [6].
Мета статті – визначити та
проаналізувати ефективність та рівень
проведення
санітарно-просвітницької
роботи серед населення на сучасному
етапі.

Матеріали
та
методи:
анкетування, аналіз, систематизація та
узагальнення.
Основні результати дослідження.
Нами було проведено анкетування, метою
якого було отримання інформації про
ефективність та рівень
проведення
санітарно-просвітньої
роботи
серед
населення. У ході анкетування було
опитано 70 респондентів, отримані
наступні результати:
Як видно на рис. 1 на питання про
те, у яких формах санітарної освіти
респонденти особисто приймали участь,
40% відзначили різного роду листівки,
брошури, буклети; 33% бесіду з фахівцем;
13% доповідь фахівця;10% перегляд
санітарно-просвітніх
відеофільмів;4%
конференції;
Причому для 80% респондентів
отримана даними методами інформація є
не до кінця зрозумілою; для 15%
інформація повністю зрозуміла; для 5 %
інформація зовсім не зрозуміла.
На питання про актуальність
отриманої інформації,38% респондентів
відзначили, що інформація лише іноді є
цікавою та актуальною; 40% знаходять
інформацію цікавою та актуальною в
більшості випадків; для 12 % інформація
завжди цікава і актуальна;10% ніколи не
знаходять
інформацію
цікавою
та
актуальною.
50% респондентів зазначили, що
інформація, отримана з різних методів
санітарно-просвітницької роботи має для
них практичне значення, для 43% - інколи;
для 7% респондентів санітарно-просвітня
інформація не має практичного значення.
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4%

Листівки,брошури, буклети;

10%

Бесіа з фахівцем;

40%

13%

Доповідь фахівця;
Санітарно-просвітні
відеофільми;

Конференція;
33%

Рис 1. Структура методів санітарно-просвітницької роботи
На питання про те, з яких джерел
інформація є найбільш доступною і надає
найповніше уявлення про ведення здорового
способу життя, про захворювання та їх
профілактику, 62% респондентів зазначили
бесіди, лекції, виховні заходи; 20% буклети, брошури, листівки;15% – групові
дискусії, бесіди за круглим столом; 3% санітарно-просвітні відеофільми.
47%
опитаних
зазначили,
що
санітарно-просвітню роботу проводила
медична сестра; 45% - лікар;
5% фельдшер; і з рештою респондентів (3%) –
акушерка.
На
питання,
у
якому
місці
проводилась санітарно-просвітня робота
70% респондентів зазначили медичний
кабінет; 16 – у домашніх умовах, 7% - у
школі;4% - на підприємстві; 2% - у
дошкільному навчальному закладі; 1 % - у
будинку культури.

Причому
49%
респондентів
зазначили, що під час проведення санітарнопросвітньої
роботи
використовувалось
санітарно-освітнє обладнання у вигляді
схем, таблиць, інструкцій, підручників;19 %
опитаних відзначили, що використовувалась
фантоми, муляжі, тренажери,11% вказали на
мультимедійну дошку з відеопроектором;8%
- засоби для надання медичної допомоги;13
% опитаних зазначили, що санітарно-освітнє
обладнання не використовувалось.
33% респондентів зазначили, що
отримують санітарно-освітню інформацію
від медичних працівників при кожному
зверненні за медичною допомогою;21% - раз
у рік; 15% - щокварталу; 11% - щомісяця; 20
% респондентів зазначили, що отримують
санітарно-просвітню інформацію рідше
одного разу на рік. Причому 100% опитаних
бажають отримувати санітарно-просвітню
інформацію регулярно.
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Щодо недоліків в роботі медичних
працівників під час проведення санітарнопросвітньої
роботи,
44%
опитаних
зазначили,
що
медичні
працівники
недостатньо
володіють
навичками
організації та проведення санітарнопросвітницької роботи, 28% вважають
інформацію, яку використовують медичні
працівники застарілою і не актуальною на
сучасному етапі; 17% стверджують, що
недостатня увага приділяється груповим та
індивідуальним
формам
санітарнопросвітньої роботи;11% не задоволених тим,
що
не
використовується
додаткове
обладнання і засоби.
Висновки: Отже, будь-якому виду
профілактичної роботи повинна передувати
санітарно-просвітницька
діяльність
медичного працівника. Її завдання прищепити населенню знання про здоровий
спосіб життя, причини захворювань і
сформувати переконання в необхідності
проведення профілактичних заходів, що
запобігають виникненню захворювань.

Санітарно-просвітницька
робота
серед населення на сучасному етапі
потребує удосконалення, оскільки існують
численні недоліки та методичні помилки під
час її організації та проведення.
Медична сестра є ключовою фігурою
у профілактиці захворювань та просвіті
населення щодо здорового способу життя.
Саме вона відіграє важливу роль у
вирішенні багатьох проблем пов’язаних зі
здоров’ям, займається підтримкою пацієнтів
та їхніх родин.
Ефективність
санітарно-освітньої
роботи безпосередньо залежить від підходу
до її організації, від рівня підготовки
медичних працівників.
Саме тому при підготовці кадрів
медсестринства доцільно значну увагу
приділяти
формуванню
навичок
по
проведенню санітарно-просвітньої роботи
серед населення.
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САНІТАРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА ЯК ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМ
ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ
Марчук К. В.
КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» Житомирської обласної ради
У статті проаналізовано ефективність та рівень проведення санітарно-просвітницької
роботи серед населення на сучасному етапі, обґрунтовано роль медичної сестри в її проведенні.
У ході дослідження було опитано 70 респондентів. Наведено результати дослідження, згідно з
якими санітарно-просвітня робота має практичне значення для населення, є важливим
напрямком поширення медико-гігієнічних знань та профілактики захворювань. Ефективність
санітарно-освітньої роботи безпосередньо залежить від підходу до її організації, від рівня
підготовки медичних працівників. Саме тому при підготовці кадрів медсестринства доцільно
значну увагу приділяти формуванню навичок по проведенню санітарно-просвітньої роботи
серед населення.
Ключові слова: санітарно-просвітня робота, профілактика захворювань, здоровий
спосіб життя, санітарно-просвітня інформація, санітарно-гігієнічне виховання.
САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК ВАЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ
Марчук К.В
КВУЗ «Житомирский институт медсестринства» Житомирского областного совета
В статье проанализирована эффективность и уровень проведения санитарнопросветительской работы среди населения на современном этапе, обоснована роль
медицинской сестры в ее проведении. В ходе исследования было опрошено 70 респондентов.
Приведены результаты исследования, согласно которым санитарно-просветительная работа
имеет практическое значение для населения, является важным направлением распространения
медико-гигиенических знаний и профилактики заболеваний. Эффективность санитарнопросветительной работы напрямую зависит от подхода к ее организации, от уровня
подготовки медицинских работников. Именно поэтому при подготовке кадров медсестринства
целесообразно значительное внимание уделять формированию навыков по проведению
санитарно-просветительной работы среди населения.
Ключевые слова: санитарно-просветительная работа, профилактика заболеваний,
здоровый образ жизни, санитарно-просветительная информация, санитарно-гигиеническое
воспитание.
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ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ ПНЕВМОНІЇ У ДІТЕЙ
Петраченко В.С
КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» Житомирської обласної ради
TREATMENT PECULIARITIES OF PNEUMONSA AT CHILDREN

Petrachenko V.S.
MHEI «Zhytomyr Nursing Institute» Zhytomyr Regional Council
Pneumonia is one of the most common diseases in children. Every year, about 155 million cases
of pneumonia are recorded.
The purpose of the work. To define the economic component of treatment of patients with
pneumonia in stationary conditions and to estimate the structure of expenses for them.
For gaining end the methods of clinical and economic analysis are used.
Results. The average length of stay in a hospital is 12 days. According to the results of the
analysis, 46 drugs were prescribed, of which 65% of medicines for the treatment of the underlying
disease and 35% - for the treatment of concomitant diseases. Often, the following groups of drugs were
prescribed to patients: electrolyte solutions, analgesics, antibacterial agents of various groups,
mucolytic drugs, antihistamines and probiotics. The most cost is fn antibacterial therapy that is the
basis of treatment of pneumonia.
Conclusion. A decline of prime price of antibacterial medicines is an urgent public problem.
Keywords: pneumonia, treatment, social and economic problem.
Вступ. Пневмонія є одним з
найпоширеніших захворювань у дітей.
Кожного року реєструється близько 155
млн. випадків захворюваності на пневмонію.
[1, 7, 9] В Україні захворюваність на
пневмонію коливається від 4 до 20 випадків
на 1000 дітей віком від народження до 18
місяців. [9].
За даними Всесвітньої організації
охорони здоров’я, пневмонія є основною
причиною смертності у дітей. [1, 6]
Приблизно 1,8 млн дітей помирають від
пневмонії
щороку.
Частота
дитячої

смертності від позагоспітальної пневмонії
становить в середньому 13,1 на 100 тис.
дитячого населення. Це більше, ніж від
СНІДу, малярії та кору одночасно. Таким
чином, пневмонія є однією з найважливіших
медико-соціальних
проблем
сучасної
педіатрії. Велике медико-соціальне значення
пов’язане із значними витратами на
лікування. [7, 9].
Мета роботи. Визначити економічну
складову лікування пацієнтів дитячого віку
з пневмонією в стаціонарних умовах та
оцінити структуру витрат на них.
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Таблиця 1
Найбільш часто призначувані лікарські засоби при пневмонії у дітей
Місце у
рейтингу
1
2
3
4
5

Торгове найменування
препарату, виробник
Натрію хлорид,
ЗАТ «Біофарма»
Парацетамол,
ВАТ «Луганський ХФЗ»
Цефотаксим ЗАТ
«Дарниця»
Лоратадин-Дарниця,
ЗАТ «Дарниця»
Лінекс, «Sandoz
Pharmaceuticals»

Форма випуску

Ціна
упаковки, грн

розчин для ін'єкцій
0,9 % ампули 5 мл № 10
таблетки 500 мг
блістер, № 10
таблетки 250 мг
№5
таблетки. 10 мг
№ 10
капсули, блістер, № 16

Частота
призначень, %

7,60
10,06

20,70
7,49

66,80

7,28

6,02

5,78

98,23

5,56

Найбільш вартісні препарати, що призначалися пацієнтам дитячого віку представлені
у таблиці 2
Таблиця 2.
Найбільш вартісні лікарські засоби, що призначають пацієнтам дитячого віку з
пневмонією
Місце
у рейтингу

1

2

3

4

5

Торгове
найменування
препарату,
виробник

Форма
випуску

Цефоктам,
ЗАТ «Дарниця»

пор.д/п
ін.р-ну
1,5 г фл.
№1
пор. д/п ін.
р-ну
1,5 г фл.
№1
кап. фл. 30
мл

Зинацеф,
«GlaxoSmithKline»
Протефлазід,
ВАТ
«Фітофарм»
Біофуроксим,
«БІОТОН С.А.»
Цефодокс,
«Pharma
International»

пор. д/п ін.
р-ну
1,5 г фл.
№1
табл. 200
мг № 10

Ціна
упаковки,
грн.

Середня
вартість
лікування
1-го
хворого,
грн.

Кількість
призначень

31,18

311,80

31

9665,80

14,07

39,96

399,60

19

7592,40

11,05

238,13

238,13

25

5953,25

8,66

25,41

254,10

18

4573,80

6,66

129,07

129,07

32

4130,24

6,01
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Загальна
сума
витрат,
грн.

Частка у %
від загальної
суми
витрат

Для досягненя мети використані
методи клінічного та економічного
аналізу.
Результати та їх обговорення
Середній термін перебування пацієнтів у
стаціонарі
становить
12
діб.
За
результатами аналізу було призначено 46
лікарських засобів, з них 65% лікарських
засобів
для
лікування
основного
захворювання і 35% - для лікування
супутніх
захворювань.
Найчастіше
пацієнтам були призначені наступні групи
препаратів:
розчини
електролітів,
анальгетики, антибактеріальні препарати
різних
груп
муколітичні
засоби,
антигістамінні препарати та пробіотики
[7]. Лідерами за кількістю призначень були
наступні
лікарські
засоби:
антибактеріальний
препарат
групи
цефалоспоринів другого покоління –
Цефотаксим, препарат електролітів –
Натрію хлорид, муколітик – Амброксол,
анальгетик-антипіретикПарацетамол.
Частота їх призначень дітям з пневмонією
складала 17.6%, 13.95%,10.63% та 9.99%.
Вище перелічені лікарські засоби були
лідерами за частотою призначень серед
усіх
препаратів,
що
призначались
пацієнтам дитячого віку з пневмонією в
даному відділенні.
На першому місці лікарський засіб
для проведення антибіотикотерапії –
«Натрію хлорид» (ЗАТ «Біофарма», рнд/ін. 0,9 % амп. 5 мл № 10), препарат був
призначений всім хворим. Ціна найбільш

призначуваних препаратів була у діапазоні
від 1,99 грн. до 98,23 грн. (таблиця 1).
Необхідно
підкреслити,
що
лікарські
засоби
призначалися
за
клінічними показами у відповідності до
затвердженого МОЗ України протоколу
діагностики і лікування пневмонії у
дітей.У
жодному
з
випадків
не
спостерігали несприятливого перебігу,
який би закінчувався летально. Як видно з
наданих у таблиці 2 даних аналізу,
найбільш
вартісними
продовжують
залишатися препарати антибактеріальної
дії (fynb,sjnbrb wtafkjcgjhbyjdjuj hzle), які є
невід'ємною
складовою
комплексу
лікувальних засобів пневмонії у дітей.
Висновки.
Фармакотерапія пневмонії у дітей
відповідала
клінічному
протоколу
лікування
захворювання.
Призначене
лікування було раціональним як з
клінічної, так і з економічної точки зору.
Найбільш вартісною є антибактеріальна
терапія, яка лежить в основі лікування
пневмонії.
Зниження
собівартості
антибіотиків цефалоспоринового ряду є
нагальною суспільною проблемою.
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ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ ПНЕВМОНІЇ У ДІТЕЙ
Петраченко В.С
КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» Житомирської обласної ради
Пневмонія – поширене захворювання у дітей. У світі щорічно реєструється біля 155
млн випадків.
Мета роботи – визначити економічну складову лікування пневмонії у дітей в
стаціонарних умовах та оцінити структуру затрат.
Для досягнення мети використано методи клінічного та економічного аналізу.
Результати. Середня тривалість госпіталізації з прводу пневмонії становить 12
днів. Згідно проведеного аналізу в лікуванні було використано 46 різновидів медикаментів,
65,0% яких для лікування основного захворювання та 35,0% - для лікування супутніх хвороб.
Найбільш часто прописувалися розчини електролітів, знеболюючі, антибіотики, муколітики
та пробіотики. Найбільш вартісною була антибактеріальна терапія.
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Висновки. Зниження вартості антибактеріальних медикаментів є нагальною
суспільною проблемою
Kлючові слова: пневмонія, лікування, соціальні та економічні аспекти проблеми.
ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ
Петраченко В.С
КВУЗ «Житомирский институт медсестринства»
Житомирского областного совета
Пневмония – распространенное заболевание среди детей. Ужегодно в мире
регистрируется около 155 млн случаев.
Цель работы – определить экономическую составляющую лечения пневмонии у детей
в условиях стацыонара и оценить структуру вытрат.
Для достижения цели использовали методы клинического и экономического анализа..
Результаты. Средняя длительность госпитализации по поводу пневмонии
составляет 12 дней. Согласно проведенного анализа в лечении было использовано 46
наименований медикаментов, 65,0% которых - для лечения основного заболевания и 35,0% для лечения супутствующих заболеваний. Наиболее часто прописывались растворы
электролитов, обезбаливающие, антибиотики, муколитики и пробиотики. Наиболее
дорогостоящей была антибактериальная терапия.
Выводы. Знижение стоимости антибактериальных медикаментов есть неотложной
общественной проблеммой
Kлючевые слова: пневмония, лечение, социальные и экономические аспекты
проблеммы..
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УДК 614.253.52:614.212
ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ НА ЗАСАДАХ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РОЛЬ МЕДИЧНОЇ
СЕСТРИ
Семенківська О.Ю.
КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» Житомирської обласної ради
ORGANISATION THE SYSTEM OF PRIMARY MEDICAL AND SANITARY HELP BASED ON
THE FAMILY MEDICINE AND NURSE’S ROLE HERE

Semenkivska O.Y.
MHEI «Zhytomyr Nursing Іnstitute» of Zhytomyr Regional Council
Topicality. The main tasks of the health sector are to preserve and strengthen the health of
citizens, to provide them with affordable and quality medical care in order to extend the length of
active life, improve its quality [1, 10].
WHO has formulated four components that provide quality care: professional
qualifications, optimal use of resources, risk reduction for patients, and patient satisfaction [9].
The reform of health care in our country involves a gradual transition to the organization
of primary health care on the principle of a general practitioner. But one of the main conditions of
the reform is the preservation of all medical and preventive health care institutions, with the change
of their functions, methods of work, improvement of their activities, replacement of the district
service with a general practitioner. One of the important points is the formation of a team of nurses
[8].
Purpose - to study and analyze the place and role of a nurse in the primary care.
Materials and methods. To achieve the research goal, we developed a questionnaire
containing 24 questions about the quality of primary health care provision and the need to reform
the health care system.
Results. It has been established that the level of satisfaction of patients with the quality of
provision of primary health care is low. Moreover, every second patient is not satisfied with the
quality of medical services due to insufficient knowledge and skills of medical staff.
Conclusions. Thus, Ukraine's health care sector needs further reform and continuous
improvement of the primary care provision. Particular attention should be paid to the continuous
improvement of the level of knowledge and skills of medical staff.
Key words: primary medical – sanitary help, quality care, patient satisfaction.
(ПМСД) пріорітетне місце в процесі
забезпечення
здоров’я
населення
і
провідну роль у ході реформування
системи охорони здоров’я. ПМСД є

Актуальність
Світова
спільнота
відводить
первинній медико-санітарній допомозі
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першою сходинкою в контакті між
окремою сім’єю, особою, громадою і
національною системою охорони здоров’я,
яка максимально наближає медичну
допомогу до місць проживання/роботи і
утворює перший елемент неперервного
процесу охорони здоров’я. Це будується на
шести актуальних принципах ПМСД,
визначених
фахівцями
ВООЗ:
самозабезпеченість; участь населення;
міжсекторальне
співробітництво;
інтеграція служб охорони здоров’я;
посилення уваги до груп високого ризику;
використання раціональних технологій [4].
За оцінками Wienke G. та Boerma W.,
первинна медико-санітарна допомога є
професійною відповіддю пацієнту, який
вперше контактує з системою охорони
здоров’я [11]. Відповідно до висновків
фахівців, сильні системи охорони здоров’я,
засновані на первинній медичній допомозі,
потребують менших витрат, ніж більш
«відкриті»
системи,
а
результати,
досягнуті ними - кращі [11].
Саме рівень організації роботи
первинної ланки багато в чому визначає
такі ключові моменти, як якість,
доступність і своєчасність медичної
допомоги,
розвиток
профілактичного
напряму, раціональність використання
ресурсів галузі [7].
Головними завданнями галузі
охорони здоров’я є збереження і зміцнення
здоров’я громадян, забезпечення їх
доступною
і
якісною
медичною
допомогою
з
метою
подовження
тривалості активного життя, поліпшення
його якості [1, 10].
ВООЗ
сформулювало
чотири
складові, які забезпечують якість медичної
допомоги:
кваліфікація
спеціалістів,
оптимальне
використання
ресурсів,

вираховування ризику для пацієнтів та
задоволеність пацієнтів [9].
Надання
якісної
медичної
допомоги повинна починатися з поліклінік
за місцем проживання. Саме від взаємодії з
сімейним лікарем та сімейною медичною
сестрою залежить поведінка пацієнта,
прихильність його до профілактичних та
лікувальних заходів та можливість
контролю його стану здоров’я [9].
Первинна
медико-санітарна
допомога розглядається як один із
провідних
інструментів
досягнення
здоров’я для всіх в Європейському регіоні.
Лише
розвиток
первинної
медикосанітарної допомоги (ПМСД) на засадах
загальної практики / сімейної медицини
(ЗП/СМ)
дасть
змогу
поліпшити
демографічну
ситуацію,
досягнути
справедливого розподілу і раціонального
використання
бюджетних
коштів.
Первинна медико-санітарна допомога є
основною і найважливішою ланкою в
організації охорони здоров’я населення [3].
Реформа охорони здоров'я в нашій
країні передбачає поступовий перехід до
організації первинної медичної допомоги
за принципом лікаря загальної практики.
Але однією з головних умов реформи є
збереження
всіх
лікувальнопрофілактичних установ охорони здоров'я,
зі зміною їхніх функцій, методів роботи,
удосконаленням їхньої діяльності, заміною
дільничної служби на лікаря загальної
практики. Одним з важливих моментів є
формування команди медичних сестер
ЗП/СМ [8].
Глобальна
задача
сучасного
медсестринства
розвивати
та
удосконалювати
первинну
ланку
медичного обслуговування, зробити її
доступною для всіх. Медичні сестри 94
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головні спеціалісти та найчисельніша
категорія медичних працівників, що
забезпечують
населення
усіх
країн
первинною медичною допомогою [2].
Накопичений досвід показав, що
дані
соціологічних
досліджень
є
інформативним показником для оцінки
ефективності діяльності медичних закладів
та
розробки
рекомендацій
щодо
поліпшення діяльності як закладів охорони
здоров’я так і системи охорони здоров’я в
цілому [5, 6]. Тому актуальним є аналіз
результатів
моніторингу
рівня
задоволеності громадян якістю надання
первинної медико-санітарної допомоги.
Мета дослідження – вивчити та
проаналізувати місце та роль медичної
сестри у cистемі надання первинної
медико-санітарної допомоги населенню.
Матеріали та методи
Для досягнення мети дослідження
нами було розроблена анкета, яка містить
24 питання, з приводу якості надання
первинної медико-санітарної допомоги та
необхідності
реформування
системи
охорони здоров’я.
Анкета
заповнювалася
громадянами
самостійно
та
була
анонімною. Підрахунок результатів вівся у
відсотках.
Результати та їх обговорення
Всього
було
опитано
80
респондентів, віком від 18 років. З них
жінок - 56%, чоловіків - 44%.
На питання про те, чим керуються
пацієнти при виборі сімейного лікаря, 52,
6% респондентів відзначили, що 26,3% власним бажанням, 15,8% - порадою

рідних, друзів та знайомих та 5,3% - з
інших причин. З них при виборі сімейної
медичної сестри, керуються порадою
рідних та друзів 15% опитаних, власним
бажанням 35% опитаних, за місцем
проживання - 45% .
Найчастіше метою звернення до
сімейного лікаря серед пацієнтів є
лікування гострих захворювань ( 70%
респондентів), профілактичний огляд (20%
респондентів),
лікування
хронічного
захворювання (5% респондентів) та 5%
респондентів з інших причин.
Факторами,
які
створюють
проблему потрапити до сімейного лікаря
або
пройти
обстеження
визначено
наступні: великі черги (60%), недовіра до
лікаря (25%), висока вартість послуг
(10%), все влаштовує 5% опитаних.
На питання «Як часто Ви
контактуєте
з
сімейною
медичною
сестрою?»
відповіді
розподілились
наступним
чином:
38,1%
коли
потребується її допомога в питаннях по
профілактиці захворювань, 33, 3% щоразу як відвідую сімейного лікаря та
28,6% - коли потребується її допомога в
лікуванні. Причому позитивний контакт з
сімейною медичною склався у 10%
опитаних, довірливий - у 15% опитаних та
нейтральний – у 75% опитаних.
Як видно з рис.1, задоволеними
ставленням медичної сестри виявилося
40% респондентів, частково задоволеними
– 15% респондентів, не задоволеними 20% респондентів та не визначилися 25%
респондентів . На частоту невдоволення не
впливали вік та стать опитаних.
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Чинники, які впивають на рівень
задоволеності
пацієнтів
наданням
медичної допомоги наступні: обсяг
наданих діагностичних та лікувальних
процедур (23,8), пояснення лікаря та
медичної сестри (19%), ввічливість
медичних працівників (14,3%), рівень
знань та вмінь лікарів та медичних сестер
(38,1%) та інші чинники (4,3%).
Задоволеними рекомендаціями та
порадами, які були надані щодо лікування
виявилося 45% опитаних, не визначилися
30% опитаних, байдуже 5% опитаних та не
задоволені 20% опитаних. Відсутньою є
залежність
задоволеності
пацієнтів
роботою сімейного лікаря.
На питання «В якому напрямку
потрібно
вдосконалювати
роботу
медичних
працівників?»
відповіді
розподілилися наступним чином: якість
проведення діагностичних та лікувальних
процедур (28,6%), підвищувати рівень
знань та вмінь медичних працівників
(42,9%), працювати над ввічливістю та
тактом медичних працівників (14,3%),
покращувати матеріально - технічну базу
(14,3%).

На питання «Чи давали Вам
рекомендації
щодо
збереження
та
покращення стану здоров’я?» були
отримані наступні відповіді: ні, не давали
(60%), так, проводив сімейний лікар (30%),
так, проводила медична сестра (5%) та так,
проводять регулярно (5%). Висновок
очевидний: профілактика захворювань та
робота над збереженням здоров’я пацієнтів
проводиться медичними працівниками на
неналежному рівні.
З
отриманих
результатів
опитування було з’ясовано, що 85,7 %
респондентів вважають, що потрібно
проводити
реформування
охорони
здоров’я та 14,3% не можуть дати
відповідь.
На питання «В якому напрямку
необхідно
проводити
реформу
в
медицині?»
більшість
респондентів
зазначили, що в профілактичному (33,3%),
в економічному (19%), страхову медицину
(19%), первинну медичну допомогу (19%)
та сімейну медицину (9,6%). Це свідчить
про те, що необхідно удосконалювати
профілактичний
напрямок
системи
охорони здоров’я України, що дозволить
96
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підвищити якість та подовжити життя
населення.
Висновки
1.
Більш ніж 50-річний досвід
існування сімейної медицини в світі
засвідчив медико-соціальну та економічну
ефективність даної моделі системи
охорони здоров’я. Реформування системи
ПМСД на засадах загальної лікарської
практики/сімейної медицини в Україні
забезпечить поліпшення стану здоров’я
населення на основі удосконалення
системи медичної допомоги, наближення її
до кожної сім’ї, підвищення рівня
доступності, якості та ефективності при
раціональному використанні ресурсів
галузі.
2.
Оцінка
якості
та
ефективності медичної допомоги повинна
безперервно функціонувати в кожному
лікувально - профілактичному закладі.

Тільки через підвищення якості надання
медичної допомоги можна досягти
високого рівня задоволеності пацієнта.
Отже, якість медичної допомоги повинні
стати основним правилом в роботі
медичних працівників.
3.
Основна задача сучасного
медсестринства
розвивати
та
удосконалювати
первинну
ланку
медичного обслуговування, зробити її
доступною для всіх. Медичні сестри є
однією з важливих ланок в охороні
здоров’я, здатних забезпечити на всіх
рівнях
профілактику
захворювань,
реабілітацію та медсестринський догляд
4.
Проведене
соціологічне
дослідження свідчить про те, що сфера
охорони здоров’я України потребує
подальшого реформування та постійного
удосконалення роботи первинної ланки
надання медичної допомоги.
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ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ НА ЗАСАДАХ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РОЛЬ МЕДИЧНОЇ
СЕСТРИ
Семенківська О.Ю.
КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» Житомирської обласної ради
Актуальність. Головними завданнями галузі охорони здоров’я є збереження і
зміцнення здоров’я громадян, забезпечення їх доступною і якісною медичною допомогою з
метою подовження тривалості активного життя, поліпшення його якості [1, 10].
ВООЗ сформулювало чотири складові, які забезпечують якість медичної допомоги:
кваліфікація спеціалістів, оптимальне використання ресурсів, вираховування ризику для
пацієнтів та задоволеність пацієнтів [9].
Реформа охорони здоров'я в нашій країні передбачає поступовий перехід до
організації первинної медичної допомоги за принципом лікаря загальної практики. Але однією
з головних умов реформи є збереження всіх лікувально-профілактичних установ охорони
здоров'я, зі зміною їхніх функцій, методів роботи, удосконаленням їхньої діяльності, заміною
дільничної служби на лікаря загальної практики. Одним з важливих моментів є формування
команди медичних сестер ЗП/СМ [8].
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Мета дослідження – вивчити та проаналізувати місце та роль медичної сестри у
cистемі надання первинної медико-санітарної допомоги населенню.
Матеріали та методи
Для досягнення мети дослідження нами було розроблена анкета, яка містить 24
питання, з приводу якості надання первинної медико-санітарної допомоги та необхідності
реформування системи охорони здоров’я.
Результати та їх обговорення
Встановлено, що рівень задоволення пацієнтів якістю надання первинної медико –
санітарної допомоги низький. При чому, кожен другий пацієнт не задоволений якістю
надання йому медичних послуг через недостатній рівень знань та вмінь медичних
працівників.
Висновки
Отже, сфера охорони здоров’я України потребує подальшого реформування та
постійного удосконалення роботи первинної ланки надання медичної допомоги. Особливу
увагу необхідно приділяти постійному підвищенню рівня знань та вмінь медичних
працівників.
Ключові слова: первинна медико – санітарна допомога, якість медичної допомоги,
задоволеність пацієнтів.
ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
НА ПРИНЦИПАХ СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ
Семенковская О.Ю.
КВУЗ «Житомирский институт медсестринства» Житомирского областного совета

Актуальность. Главными задачами здравоохранения является сохранение и
укрепление здоровья граждан, обеспечения их доступной и качественной медицинской
помощью с целью увеличения продолжительности активной жизни, улучшения его качества
[1, 10].
ВОЗ сформулировало четыре составляющие, которые обеспечивают качество
медицинской помощи: квалификация специалистов, оптимальное использование ресурсов,
вычисления риска для пациентов и удовлетворенность пациентов [9].
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Реформа здравоохранения в нашей стране предусматривает постепенный переход
к организации первичной медицинской помощи по принципу врача общей практики. Но одним
из главных условий реформы является сохранение всех лечебно-профилактических
учреждений

здравоохранения,

с

изменением

их

функций,

методов

работы,

совершенствованием их деятельности, заменой участковой службы на врача общей
практики. Одним из важных моментов является формирование команды медицинских
сестер семейной медицины [8].
Цель исследования – изучить и проанализировать место и роль медицинской
сестры в системе оказания первичной медико-санитарной помощи населению.
Материалы и методы. Для достижения цели исследования нами была разработана
анкета, которая содержит 24 вопроса, по поводу качества оказания первичной медикосанитарной помощи и необходимости реформирования системы здравоохранения.
Результаты и их обсуждение. Установлено, что уровень удовлетворенности
пациентов качеством оказания первичной медико - санитарной помощи низкий. Причем,
каждый второй пациент не доволен качеством предоставления ему медицинских услуг из за недостаточного уровня знаний и умений медицинских работников.
Выводы.

Сфера

здравоохранения

Украины

нуждается

в

дальнейшем

реформировании и постоянного совершенствования работы первичного звена оказания
медицинской помощи. Особое внимание необходимо уделять постоянному повышению
уровня знаний и умений медицинских работников.
Ключевые слова: первичная медико - санитарная помощь, качество медицинской
помощи, удовлетворенность пациентов.
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УДК 614.21+616.36-002-082
ШЛЯХИ ПРОТИДІЇ ТРАНСФУЗІЙНОМУ ІНФІКУВАННЮ ВІРУСНИМИ
ГЕПАТИТАМИ В І С
Хоменко С.Я.
КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» Житомирської обласної ради
WAYS OF COUNTERACTION TO TRANSFUSIONAL INFECTING BY VIRAL HEPATITIS В
AND С

Khomenko S.Y.
MHEI «Zhytomyr Nursing Institute» Zhytomyr Regional Council
The purpose of this study is to analyze the methods that ensure the formation of a safe
hospital space by countering the spread of parenteral infections during the procurement of
components and the production of blood products.
Materials and methods of research. In the process of research, data from medical statistics
of health facilities and the regional blood center were used.
The materials of the JOCC, Novohrad-Volyn, Korosten and Berdychiv Branches were
analyzed for five years: from 2011 to 2016.
Results. At the present stage of the development of the epidemic process of hepatitis B, the
main pathways for the transmission of the pathogen are sex (40.2%), artificial parenteral
injection with injecting drug use (24.7%) and medical parenteral interventions (19.7%). In
hepatitis C, there is an artificial infection with injecting drug use (47.9%), an epidemic
significance of sexually transmitted infections (24.6%) and a high infection risk in medical
institutions (8.6%).
As a result of the study, it was discovered that with the help of modern methods of
laboratory diagnostics and the development of a database of patients and donors who are ill or
carriers of diseases transmitted by the parenteral route, the possibility of data transmission of
infections in the process of transfusion of components and blood products is reduced
Conclusions. The main factors contributing to the formation of a safe hospital environment
for infections transmitted through the transfusion of blood components and blood products are:
- perrier of mechanisms of transmission of infection by means of laboratory diagnosis of
diseases, using methods of specific and non-specific detection of pathogens and their antigenic
structures;
- maintaining a unified control system for patients and viruses;
- correct collection of anamnesis of donors taking into account the risk factors for the
presence of a possible illness of the virus and infectious diseases.
Keywords: hepatitis B and C, safe hospital space, donors.
Актуальність проблеми. В нашій
країні захворюваність на вірусні гепатити
посідає одне із головних місць в
структурі інфекційних патологій разом з
грипом та гострими інфекційними
захворюваннями
верхніх
дихальних
шляхів
Впродовж
останніх
років

спостерігається тенденція до збільшення
захворюваності на вірусні гепатити та
хронізації цих процесів. [1, 2, 5].
За даними ВООЗ тільки на
хронічний гепатит С страждає біля 150
млн. осіб, а 350 тис. помирають через
ураження печінки вірусними гепатитами.
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Захворюваність і летальність внаслідок
гепатитів В і С збільшується у багатьох
державах і за даними експертів до 2020 р.
подвоїться. На даний час кількість
хворих на вірусні гепатити в 14-15 разів
перевищує кількість ВІЛ-інфікованих.
Вірусні гепатити у 50-100 разів є більш
заразними ніж ВІЛ.
Вірусні гепатити, що передаються
гемоконтактним механізмом є дуже
важливою проблемою в формуванні
безпечного лікарняного середовища у
відділеннях, в яких застосовуються, як
методи
лікування,
переливання
компонентів та препаратів крові. Це
обумовлено
дуже
широким
розповсюдженням,
високим
рівнем
захворюваності,
вираженим
різноманітними клінічними проявами та
чисельністю шляхів та факторів передачі
збудників, а також тяжкими наслідками,
до яких можуть призвести гепатити [4, 6,
7].
Оцінюючи
випадки
захворюваності на цироз печінки та
первинного раку печінки, ВООЗ дало
заключення, що у 57% випадках цирозу,
та у 78% раку, причиною був вплив
вірусного гепатиту В та С [3].
Мета
дослідження.
Проаналізувати методи забезпечення
формування безпечного лікарняного
простору,
шляхом
протидії
трансфузійному середовищу на етапі
заготівлі компонентів і виробництві
препаратів крові.
Матеріали і методи дослідження.
В
процесі
дослідження
використовувались
дані
медичної
статистики закладів охорони здоров’я та
Житомирського обласного центру крові.
Були
проаналізовані
матеріали
Житомирського обласного центру крові
та його філій: Новоград-Волинської,
Коростенської та Бердичівської за п’ять
років: з 2011 р. по 2016 р.
Результати досліджень та їх

обговорення.
Проведено
аналіз
контингенту, який був відведений від
донорства серед осіб, віком 18-60 років,
які виявили бажання стати донором, та
тих, що вже були донорами. При цьому
було
встановлено,
що
найбільша
кількість людей була відведена від
донорства по причині виявлення антитіл
до вірусного гепатиту С та підвищення
рівня аланінамінотрансферази (АЛТ) в
крові.
Дані
таблиці
підтверджують
актуальність проблеми розповсюдження
вірусних гепатитів, що передаються
парантеральним шляхом, та якості
роботи медичних закладів, які працюють
з метою переривання ланцюга передачі
та
розповсюдження
даного
захворювання, шляхом виявлення носіїв
та людей, що хворіють на інфекції, які
передаються
через
переливання
компонентів та препаратів крові.
Клінічні та епідеміологічні прояви
особливостей вірусних гепатитів В і С
утворюють серйозні передумови для
розповсюдження і заносу цих інфекцій в
заклади охорони здоров'я з подальшою
загрозою
внутрішньолікарняного
їх
поширення.
Аналізуючи чинники ризику і
шляхи зараження HBV і HCV серед
пацієнтів
встановлено,
що
27,5%
інфікованих HBV, та 9,0% пацієнтів,
інфікованих HCV, відзначали побутові
контакти з хворими на вірусні гепатити, а
в 19,6% і в 16,0% інфікованих,
відповідно HBV і HCV, зараження
відбулось через статеві контакти з
перехворілими на вірусні гепатити
особами.
Досить часто серед можливих
шляхів інфікування пацієнти відмічали
медичні парентеральні втручання, які
зазначили 85,1% пацієнтів з маркерами
гепатиту В та 30,1% з маркерами
гепатиту С.
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Таблиця 1.
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Гематологічні
показники

Білірубін

АЛТ

Відведено з причин виявлення
антитіл до
поверхневого
Всього
антигену
вірусу
Контингент відведено
вірусу
гепатиту
блідої
осіб
ВІЛ
гепатиту В
С
спірохети
(HBV)
(HCV)
Причини відведення від донорства донорів і осіб, які бажали стати донорами у 2011 році
Донори
873
89
140
28
104
311
103
Особи, які
бажали
628
40
59
32
46
322
4
45
стати
донорами
Причини відведення від донорства донорів і осіб, які бажали стати донорами у 2012 році
Донори
783
45
108
28
127
289
82
Особи, які
бажали
765
30
69
31
130
389
6
76
стати
донорами
Причини відведення від донорства донорів і осіб, які бажали стати донорами у 2013 році
Донори
2009
55
210
37
259
911
127
Особи, які
бажали
1111
65
175
11
179
508
115
стати
донорами
Причини відведення від донорства донорів і осіб, які бажали стати донорами у 2014 році
Донори
673
87
245
19
171
99
6
Особи, які
бажали
2898
30
52
19
24
1605
267
стати
донорами
Причини відведення від донорства донорів і осіб, які бажали стати донорами у 2015 році
Донори
639
72
118
23
150
223
Особи, які
бажали
2235
42
64
14
63
1033
262
стати
донорами
Причини відведення від донорства донорів і осіб, які бажали стати донорами у 2016 році
Донори
852
56
99
20
98
557
Особи, які
бажали
1330
57
47
12
44
78
160
стати
донорами

Інші причини

Причини відведення від донорства

98
56

104
34

410
58

46
901

53
757

22
932

Серед
медичних маніпуляцій
найчастіше відзначалися наступні:
- ендоскопічні обстеження (45,0100%);
- лікування у стоматологів (87,098,1%);
- інтенсивні курси ін’єкційної
терапії (56,3-76,0%);
- застосування внутрішньовенних
катетерів (35,2-47,0%);
- та інші (оперативні втручання,
гемодіаліз тощо).
Таким
чином,
окрім
парентерального
інфікування
при
переливанні компонентів донорської
крові, продовжують залишатися інші
чиники ризику, такі як: :
1)
побутові і статеві контакти
з хворими або вірусоносіями;
2)
стоматологічні маніпуляції;
3)
ендоскопічні дослідження;
4)
оперативні втручання;
5)
гемодіаліз;
6)
внутрішньовенні ін’єкції з
використанням катетерів.
Висновки
В результаті дослідження було
виявлено, що за допомогою сучасних
методів лабораторної діагностики та
розробкою бази даних пацієнтів та
донорів, що хворіють чи є носіями
захворювань, зменшується можливість
заносу інфекцій в процесі переливання

компонентів та препаратів крові.
Головними
заходами,
що
забезпечують формування безпечного
лікарняного
середовища
стосовно
інфекцій, що передаються шляхом
переливання компонентів і препаратів
крові є:
- переривання механізмів передачі
інфекції за допомогою лабораторного
діагностування
захворювань,
використовуючи методи специфічного і
неспецифічного виявлення збудників та
їх антигенних структур;
- карантинізація компонентів
крові та створення банку кровіі шляхом
ретельного відбору контингенту для
донорства;
ведення
єдиної
системи
контролю (обласного реєстру) хворих та
вірусоносіїв.
- правильний збір анамнезу
донорів з урахуванням чинників ризику
наявності можливого захворювання або
вірусоносійства.
Перспектива подальших розвідок
у цьому напрямку полягає у вивченні
шляхів розповсюдження лікарняних
інфекцій,
що
передаються
парентеральним шляхом у відділеннях,
які застосовують такі способи лікування
як
переливання
компонентів
та
препаратів крові.
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ШЛЯХИ ПРОТИДІЇ ТРАНСФУЗІЙНОМУ ІНФІКУВАННЮ ВІРУСНИМИ
ГЕПАТИТАМИ В І С
Хоменко С.Я.
КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства»
Житомирської обласної ради
Мета дослідження - аналіз методів і підходів до формування безпечного
лікарняного середовища шляхом протидії трансфузійному інфікуванню при переливанні
крові і її компонентів.
Матеріали і методи дослідження. Використані статистичні дані Житомирського
обласного центру крові та його філій (Новоград-Волинської, Коростенської, Бердичівської)
за 5 років, з 2011 по 2016 .
Результати. Головними шляхами інфікування гепатиту В є статеві контакти
(40.2%), парентеральні ін'єкції (24.7%) і хірургічні втручання (19.7%. Для вірусу гепатиту
С основним шляхом інфікування є внутрішньовенні ін'єкції у наркозалежних осіб (47.9%),
незахищений секс (24.6%) і інвазивні хірургічні втручання (8.6%).
Встановлено, що сучасні діагностичні методи обстеження донорів і осіб, які
бажають стати донорами, дозволяють знизити ризик трансфузійного інфікування при
переливанні крові та її компонентів.
Висновки.

Головними

засобами

протидії

трансфузійному

інфікуванню

при

переливанні крові і її компонентів є наступні:
-

переривання

механізмів

передачі

інфекції

за

допомогою

лабораторного

діагностування захворювань, використовуючи методи специфічного і неспецифічного
виявлення збудників та їх антигенних структур;
- введення єдиної системи контролю (обласного реєстру) хворих та вірусоносіїв.
- правильний збір анамнезу донорів з урахуванням чинників ризику наявності
можливого захворювання або вірусоносійства.
Kлючові слова: гепатити B і C, безпечне лікарняне середовище, донори.
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ПУТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТРАНСФУЗИННОМУ ИНФИЦИРОВАНИЮ
ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ В И С
Хоменко С.Я.
КВУЗ «Житомирский институт медсестринства»
Житомирского областного совета
Цель исследования - анализ метооів и подходов к формированию

безопасной

больничной среды путем противодействия трансфузионному инфицированию при
переливнииі кровиіееї компонентов.
Матеиіалы и методы исследования. Использованы статистические даныеі
Житомирского областного центра крои и

его филиалов (Новоград-Волынского,

Коростенского, Бердичевского) за 5 лет, с 2011 по 2016 .
Результаті. Главными путями инфицирования гепатита В есть половые
контакты (40.2%), парєнтеральыее инъкцииї (24.7%) и хирургические вмешательства
(19.7%. Для вируса гепатита С основыім путем иінфицирования есть внутривенные
инъекиии в наркозависиыіх лиц

(47.9%), незащищенный секс

(24.6%) ииінвазивные

хирургическиу вмешательства (8.6%).
Установлено, что современные диагностические методы обследования доноров и
лиц,

желающих

стать

донорами,

позволяют

знизить

риск

трансфузионногоинфицирования при переливаииі крови и ееї компонентов.
Выводы.

Гловными

трансфузионномуинфицированию

средствами

при

переливанииі

противодествия
кроиіиіееї

компонентов

естьследующие:
- прерывание механизмов передавания инфекции при помощи лабораторной
диагностики

заболеваний,используя

методы

специфического

и

неспецифического

выявления возбудителей и их антигенных структур;
- введенне єдиной системы контроля (областного регистра) больных и
вирусоносителей.
- правильное собирание анамнеза доноров с учетом факторов риска наличия
заболевания или вирусоносительства.
Kлючевые слова: гепатиты B и C,безопасная больничная сред, доноры.
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Таблиці повинні бути підписані (напівжирний шрифт) з
вирівнюванням по центру та пронумеровані (шрифт курсив) з
вирівнюванням по правому краю, наприклад: (Link).
Рисунки діаграми повинні бути пронумеровані та
підписані (напівжирний шрифт) з вирівнюванням по
лівому краю, наприклад: (Link).
Не дозволяється користуватися для форматування
тексту пробілами, табуляцією та ін., ставити переноси вручну
або користуватися автоматичним переносом.
Загальний обсяг статті не повинен перевищувати
20 000 знаків з пробілами. Мінімальна кількість сторінок – 5,
максимальна - 14.
Правила подання матеріалів до редакційної колегії:
1.
Стаття у відповідності з наведеними вимогами
у роздрукованому вигляді. На останній сторінці статті
мають бути власноручні підписи всіх авторів,
прізвище, ім'я та по батькові (повністю) з позначкою –
вичитано, вивірено, відредаговано, дата;
2.
Електронний варіант у зазначеному форматі на
інформаційному носії на адресу редакції або на e-mail shygonska@mail.ru;
3.
Анотації статі російською та англійською
мовами (електронний варіант);
4.
На окремому аркуші відомості про автора,
прізвище, ім’я по батькові, місце роботи, науковий ступінь,
вчене звання, домашня адреса, електронна адреса, телефон
для спілкування з редколегією;
5.
Матеріал
має
супроводжуватись
офіційним направленням від установи, в якій він
був виконаний, з візою керівництва (наукового
керівника), завіреною круглою печаткою установи.
Статті, подані з порушенням вказаних
вимог,
РЕДАКЦІЯ НЕ РОЗГЛЯДАТИМЕ!
Відповідальність за вірогідність та оригінальність
поданих матеріалів (фактів, цитат, прізвищ, імен, результатів
досліджень тощо) покладається на авторів.
Редколегія залишає за собою право перевірки статті
на наявність плагіату та гарантує авторові захист
авторських прав під час розгляду матеріалів. Статті,
оформлені без дотримання правил, не розглядаються і не
повертаються авторам.
Редакція забезпечує рецензування статей, виконує
спеціальне та літературне редагування, залишає за собою право
скорочувати обсяг статей. Відмова авторам в опублікуванні
статей може бути без пояснення її причини і не вважатиметься
негативним висновком стосовно наукової та практичної
значущості роботи.

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

Адреса для листування та подання матеріалів:
10002, м. Житомир
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