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НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В МЕДСЕСТРИНСТВІ
УДК 614.2:38.018.45
НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАГІСТРІВ МЕДСЕСТРИНСТВА ТА ЇХ ОЦІНКА
ЗА НАУКОМЕТРИЧНИМИ КРИТЕРІЯМИ
Шатило В.Й., Свиридюк В.З.
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради
Свиридюк В.В.
Житомирський військовий інститут імені С.П.Корольова
MASTERS OF NURSING THIESES AND ITS SCIENTOMETRIC ASSESSMENT
V. Shatylo., V. Svyrydiuk
MHEI «Zhytomyr Medical Institute» Zhytomyr Regional Council
V. Svyrydiuk.
Zhytomyr Military Institute after S.P.Korolov

Abstract. The topicality of the problem is the increasing of scientific research by masters of
nursing.
Objective: to carry out a quantitative and qualitative analysis of intellectual property items
carried out by the masters of nursing at MHEI "Zhytomyr Medical Institute" Zhytomyr Regional
Council.
Methodology: the content and correlation analysis.
Results: Masters of nursing thieses can be relevated to the following areas:
- scientific justification of the nursing process management in health care institutions in
order to provide the population with qualified, publicly available nursing care, developing the most
appropriate forms of nursing activities, nursing interventions, defining and differentiating
functions, carrying out their reformation, restructuring and approbation depending on directions,
levels and stages of medical care provision;
- development of scientific bases and methodical aspects of nursing education,
substantiation of the system of scientific and methodological support of graduate nursing
education;
- examining and generalizing the achievements of national and world science on nursing
problems, bringing national nursing closer to international standards by combining national
traditions in nursing with world experience;
- development of new, advanced directions of scientific research in nursing and anticipation
its development, justification of the need for approval at the legislative level of the scientific
specialty "Nursing";
- management in nursing and formation of leadership qualities of a competitive personality;
- standardization of the nursing process, development of standards for the provision of
nursing services, diagnostic and medical assistance within nurse competence, the creation of a
unified methodology for the development of protocols and standards for nursing care;
- studying the effects of human lifestyle, ecological, hereditary and social factors, the
formation of health preserving competence of different social groups;
- prevention with the participation of nurses of the most common socially significant
diseases;
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- rehabilitation with the participation of nurses of the most common socially significant
diseases;
- scientific justification and development of new approaches to the patient care problem of
different age groups and nosological groups (HIV/AIDS, palliative medicine, gerontology and
geriatrics, obesity and other metabolic disorders, etc.).
Masters of Nursing publish articles in various scientific journals: from prestigious
foreign professional journals that are included in the leading international science and technology
databases of Web of Science, Scopus, Google scholar, to national journals without online versions.
The citation index is 4.7%, 34 people have ORCID (22.7%). 1.3% of masters have the hindex.
Conclusion. Masters of Nursing take part in the formation of unique scientific knowledge
distinguishing nursing among other professions, promote the improvement of the quality of nursing
practice, in particular pedagogical aspects of the activity of nurses during preventive work among
the population and promotion of a healthy lifestyle.
Key words: master of nursing, scientific research, intellectual property items, scientometric
evaluation criteria.
Актуальність проблеми зумовлена
необхідністю визначення наукової цінності
результатів
досліджень
проведених
студентами магістратури зі спеціальності
«Сестринська справа» та створюваних ними
об'єктів
інтелектуальної
власності
(публікацій). Свого часу американський
наукознавець, основоположник наукометрії,
Дерек Джон де Солла Прайс писав: «На жаль,
при оцінці наукової продуктивності вдається
вимірювати не те, що хотілося б, але лише те,
що можливо» [1, 8].
Завдяки послідовникам Д. Прайса,
зокрема науковому доробку Ю. Гартфілда,
набули
наукового
обгрунтування
наукометричні
індикатори
(показники)
оцінки діяльності вчених за індексами
цитування, як найкращого наближення до їх
об'єктивної характеристики
у вигляді
числових
величин
кількісного
вимірювання [1, 7].
За даними двох останніх доповідей
експертів UNESCO з цього приводу –
використання наукометричних індикаторів
цитування для оцінки значимості результатів
наукових
досліджень
набуло
загальносвітового визнання [9, 10].
Україна
розпочала
підготовку
магістрів із спеціальності «Сестринська
справа» у 2008 році, коли для підготовки
медичних сестер із вищою освітою в державі
були створені заклади вищої медсестринської
освіти:
Житомирський
інститут

медсестринства (нині КВНЗ «Житомирський
медичний інститут» Житомирської обласної
ради), який очолив доктор медичних наук,
Заслужений лікар України Шатило Віктор
Йосипович, та Навчально-науковий інститут
Тернопільського державного медичного
університету імені І.Я.Горбачевського, який
очолила кандидат біологічних наук Світлана
Олександрівна
Ястремська.
Тоді
ж
розпочались і перші в Україні наукові
дослідження студентів магістратури за
спеціальністю «Сестринська справа», для
чого в інституті було створено випускову
кафедру «Сестринська справа». Першим
завідувачем кафедри став доктор медичних
наук,
професор
Терентій
Кирилович
Набухотний, а з 2014-го року кафедру
«Сестринська
справа» очолив
доктор
медичних наук, професор Заболотнов Віталій
Олександрович. Перші магістерські роботи
випускники
Житомирського
інституту
медсестринства захистили 23 червня 2010
року на засіданні державної екзаменаційної
комісії, яку очолював директор Українського
інституту стратегічних досліджень МОЗ
України, доктор медичних наук, професор
Геннадій Олексійович Слабкий. Згодом
підготовку
магістрів
медсестринства
розпочато в Харківському національному
медичному університеті, Буковинському
державному
медичному
університеті,
Львівському інституті медсестринства та
лабораторної
медицини
імені
Андрія
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Крупиньського,
Черкаській
медичній
академії [2, 5, 6].
Оскільки, згідно із Законом України
«Про вищу освіту» (2014 р.) підготовка
магістрів будь-якої спеціальності має бути
тісно пов'язана з проведенням наукових
досліджень, гостро постала проблема оцінки
якості цих досліджень за наукометричними
критеріями і показниками.
Мета роботи – провести кількісний і
якісний аналіз об'єктів інтелектуальної
власності,
створених за результатами
проведених наукових досліджень студентами
магістратури
з
медсестринства КВНЗ
«Житомирський
медичний
інститут»
Житомирської обласної ради.
Для досягнення мети використано
контент-аналіз 1037 об'єктів інтелектуальної
власності 150 магістрів – випускників КВНЗ
«Житомирський
медичний
інститут»
Житомирської обласної ради.
Результати та їх обговорення.
Наукові дослідження в сестринській справі,
як і в будь-якій іншій науковій дисципліні, є
методом отримання достовірних наукових
даних, що дозволяють на їх основі
здійснювати і удосконалювати професійну
діяльність.
Переважна
більшість
наукових
досліджень
студентів
магістратури
Житомирського медичного інституту є
науково-прикладними і мають важливе
практичне значення для галузі охорони
здоров'я та медичної (медсестринської)
освіти.
Формуванню загальних і спеціальних
компетентностей
медичних
сестер
присвячені
магістерські
роботи:
Баликіної І. Д. «Формування комунікативної
компетентності студентів вищих медичних
навчальних закладів у процесі вивчення
дисциплін
професійного
спрямування»,
Барабаш Н. В. «Формування комунікативної
компетен-тності майбутніх медичних сестер
засобами навчально-ігрового проектування»,
Горностай І. Ю. «Формування моральних
цінностей
майбутніх медичних сестер
засобами
моделювання
професійних
ситуацій»,
Дригало А. В.
«Формування
професійної
компетентності
майбутніх

медичних сестер у процесі вивчення фахових
дисциплін», Дронової О. В. «Мотиваційна
обумовленість занять фізичною культурою у
студентів вищих медичних навчальних
закладів»,
Дужич Н. В.
«Формування
інформаційної компетен-тності медичних
сестер у вищих медичних навчальних
закладах», Лисичкіна Є. О. «Формування
стійких міжособистісних відносин
у
студентів підліткового віку в медичних
навчальних
закладах»,
Марчук Д. С.
«Організаційно-педагогічні
вимоги
удосконалення професійної компетенції
майбутніх медсестер»,
Носальської О. О.
«Формування психолого-педагогічних знань
у ступеневій медсестринській освіті»,
Рощик В. А.
«Формування
професійної
компетен-тності
магістрів
сестринської
справи вищих медичних навчальних закладів
на засадах кредитно-модульної системи»,
Попілевич З. В.
«Формування
компетентісного підходу у підготовці
студентів вищих медичних навчальних
закладів в умовах інформа-тизації освіти»,
Ткачук Н. О.
«Підготовка
майбутніх
медичних
сестер
до
інноваційної
педагогічної діяльності засобами ділової
гри», Хватової О. О. «Моніторинг якості
освіти
серед
студентів
КВНЗ
«Житомирський інститут медсестринства»
Житомирської
обласної
ради»,
Шарлович З. П. «Формування професійнопедагогічної компетентності
медичних
сестер сімейної медицини в процесі фахової
підготовки», Шевчук В. Ю. «Формування
соціально-психологічної
компетентності
медичних
сестер
в
процесі
професіоналізації»,
Шуйської
Я. П.
«Підготовка медичних сестер освітнього
ступеня
«Бакалавр»
до
професійноорієнтованої взаємодії засобами ділової гри»,
Яворською Н А.
«Професійна
культура
майбутніх медичних сестер: специфіка,
структура, динаміка в українському контексті
медичних сестер у вищих медичних
навчальних закладах І-ІІІ рівнів акредитації».
За цим науковим напрямом показано
наскільки ефективними є інноваційні методи
стимулювання навчальної діяльності, таких
як: ділові та рольові ігри; дискусії і диспути;

МАГІСТР МЕДСЕСТРИНСТВА № 2 (20) 2018

9

створення ситуацій емоційно-моральних
переживань, створення ситуацій пізнавальної
новизни
за
допомогою
сучасних
інтерактивних комп'ютерних технологій.
Дослідженнями
студентів
магістратури
з
медсестринства,
що
стосувалися організації медсестринського
процесу у закладах охорони здоров'я
первинного, вторинного та третинного рівнів
науково обгрунтовано навантаження на
медичних сестер в закладах охорони здоров'я
у відповідності до міжнародних стандартів та
розроблені
науково
обгрунтовані
рекомендації для МОЗ України щодо його
оптимізації, в магістерських роботах:
Авдійчук О. Я. «Нормативи навантаження на
медичну
сестру
спеціалізованого
ендокринологічного
відділення»,
Васільєвою А. С.
«Особливості
професіограми
медичної
сестри
спеціалізованого гінекологічного відділення
третинного рівня», Ліщук І. І. «Особливості
професіограми
медичної
сестри
спеціалізованого відділення на прикладі
регіонального
кардіоаритмологічного
центру»,
Остапчук А. О.
«Нормативи
навантаження
на
медичну
сестру
хірургічного відділення в лікувальнопрофілактичних закладах ІІ рівня».
У дослідженнях, що стосувалися
різних аспектів організації медсестринського
процесу у закладах охорони здоров'я
Акуліної Л. П.
«Сучасні
підходи
до
реорганізації
роботи
приймального
відділення в умовах реформування галузі
охорони
здоров′я»,
Кузнєцової Т. Д.
Удосконалення роботи медсестринсь-кого
персоналу
гінекологічної
служби»,
Купріяненко А. В. «Роль медичної сестри
загальної практики-сімейної медицини на
сучасному етапі реформування охорони
здоров'я», Ляшенко І. М. «Організація роботи
медичної
сестри
в
спеціалізованому
відділення на прикладі оторинолярингологічному центрі», Мартиновець А. І. «Роль
медичної сестри у відділенні анестезіології та
інтенсивної терапії для новонароджених»,
Ординської І. Ю.
«Особливості
роботи
медичної сестри в міжрайонному протитуберкульозному
диспансері»,
Остапчук А. О.,
«Організація
роботи

медичного персоналу в консультативнодіагностичній поліклініці дитячої лікарні»,
Семенківської О. Ю. «Роль і мсце медичної
сестри у системі первинної медикосанітарної допомоги»,
Скиданчука В. В.
«Організація роботи медичної сестри
спеціалізованого
відділення
серцевосудинної
хірургії
на
прикладі
Олександрівської клінічної лікарні м. Києва»,
Тевс С. С. «Організація системи управління
якістю
надання медичної допомоги
медичними
сестрами
на
прикладі
Житомирської обласної клінічної лікарні ім.
О, Ф. Гербачевського»,
Щербань І. М.
«Обгрунтування напрямків удосконалення
професійної підготовки з організації роботи
медичних сестер – помічників сімейного
лікаря в первинній медико-санітарній
допомозі», студенти магістратури науково
обгрунтували
необхідність
ступеневої
підготовки медичних сестер та раціонального
використання медичних сестер різного
освітнього
ступеня.
Найдоцільніше
використовувати медичних сестер залежно
від освітнього ступеня наступним чином:
дипломованих
медсестер
з
початковим рівнем освіти - молодших
спеціалістів з медичною освітою (молодших
бакалаврів згідно із Законом України «Про
вищу
освіту»
(2014
р.),
доцільно
використовувати на первинному рівні
надання медичної допомоги – в центрах
первинної медичної допомоги (ПМД);
бакалаври
мають
працювати
медичними сестрами у спеціалізованих
відділеннях і центрах вторинного та
третинного рівнів, а також менеджерами в
охороні здоров'я;
- магістри – менеджерами в охороні
здоров'я та викладачами сестринських
дисциплін у вищих медичних навчальних
закладах, а в майбутньому завідувачами
кафедр сестринської справи, директорами
медичних коледжів, ректорами інститутів та
академій
медсестринства,
деканами
факультетів медсестринства в університетах
[2, 5, 6].
За науковим напрямом: «Менеджмент
у медсестринстві та формування лідерських
якостей конкурентноздатної особистості»
були виконані
дослідження студентів
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магістратури
Габрук Н. І. «Готовність
медичних сестер-бакалаврів до управлінської
діяльності»,
Гопаци Т. І.
«Формування
лідерських якостей у майбутніх бакалаврів
сестринської
справи»,
Кравчук Л. С.
«Менеджмент управління сестринською
службою багатопрофільної лікарні на
прикладі Житомирської обласної дитячої
клінічної
лікарні»,
Кузьмінської І. В.
«Управління медичними послугами в
приватному секторі (на прикладі ТОВ
«Науково-лікувальний реабілітаційний центр
«Асклепій», Лукінської А. О. «Формування
лідерських якостей у магістрів сестринської
справи», Мотрунецької Т. В. «Менеджмент у
медсестринстві в констексті запровадження
вищої медсестринської освіти в Україні»,
Пасєки Л. В.
«Формування
готовності
медичних
сестер
до
управлінської
діяльності»,
Рокітенець І. М.
«Медикосоціологічне дослідження причин конфліктів
в медичній практиці та обґрунтування
підходів до їх попередження і вирішення»,
Тимощук О. А. «Менеджмент якості освіти в
діяльності вищих навчальних закладів»,
Тичини І. Ю. «Особливості управлінської
діяльності керівників сестринських служб в
Україні та Польщі». За цим напрямом
проведено наукове обґрунтування форм та
методів
сучасного
менеджменту
в
медсестринстві за участі медичних сестер з
вищою освітою в якості
заступників
головного лікаря з медсестринства, головних
і старших медичних сестер спеціалізованих
відділень і центрів, керівників (менеджерів)
відділень і лікарень сестринського догляду
(хоспісів) та організаторів сестринських
служб, медичних сестер-координаторів.
За
науковим
напрямком:
«Стандартизація сестринського процесу,
створення
та
дотримання
стандартів
(протоколів) надання медичної допомоги, у
тому числі сестринських втручань, виконані
студентами
магістратури
дослідження:
Білім Н. В.
«Стандартизація
медсестринського процесу у
дитячому
відділенні анестезіології та інтенсивної
терапії»,
Бухти Д. М. «Стандартизація
медсестринського процесу у відділеннях і
центрах реабілітації лікарень відновного

лікування»,
Капертєховою Л. П.
«Стандартизація медсестринського процесу у
дитячому відділенні молодшого віку закладів
охорони
здоров′я
вторинного
рівня»,
Кордиш Н. М.
«Стандартизація
медсестринського процесу у відділенні
хірургічного профілю третинного рівня (на
прикладі
нейрохірургічного
центру
Житомирської обласної клінічної лікарні
ім.О. Ф. Гербачевського)»,
Матердей О. Я.
«Сучасні
підходи
до
стандартизації
медсестринського процесу у відділеннях
анестезіології та інтенсивної терапії»,
Петраченко В. С.
«Стндартизація
медсестринського процесу в інфекційному
відділенні
багатопрофільної
лікарні
вторинного
лікарні»,
Рудик І. М.
«Стандартизація медсестринського процесу у
спеціалізованому неврологічному відділенні
третинного
рівня»,
Трохимчук М. В.
«Стандартизація медсестринського процесу в
в травматологічному відділенні на прикладі
Житомирської обласної дитячої клінічної
лікарні»,
Яворською Т. І.
«Вплив
стандартизації сестринського процесу на
якість медичної допомоги у відділеннях
хірургічного профілю», дозволили визначити
причини неповного дотримання стандартів
надання медичної допомоги медичними
сестрами:
- відсутність матеріальної складової
мотивації (заробітна плата медичних сестер є
однією із найнижчих у державі серед
кваліфікованих працівників);
- надмірна загальна завантаженість
(20-25 хворих на одну медсестру, у той час
як у дитячих стаціонарах для дітей
молодшого віку країн Євросоюзу – 5-6
пацієнтів на одну мдсестру);
- надлишкова кількість медичної
документації;
- необладнане робоче місце;
- неповне забезпечення медичного
персоналу засобами індивідуального захисту;
- відсутність комп’ютеризації та
автоматизації виробничого процесу;
- небажання брати на себе додаткову
відповідальність тощо [2, 6].
На підставі означених досліджень
обгрунтовано підходи, згідно з якими,
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запровадження етапів медсестринського
процесу та дотримання медичними сестрами
стандартів (протоколів) надання медичної
допомоги, розширення спектру сестринських
втручань в закладах охорони здоров'я
повинні супроводжуватися оптимізацією
навантаження
на
медичних
сестер,
відповідною
до
затрачених
зусиль
мотивацією, забезпеченням виробничого
процесу та робочого місця засобами
механізації та автоматизації (сучасною
медичною апаратурою та оргтехнікою).
Вивчення студентами магістратури
впливу на здоров'я людини особливостей
способу життя, екологічних, спадкових та
соціальних чинників дозволили сформувати
підходи до профілактики низки специфічних
захворювань, що висвітлено в роботах Гром
Л.В. «Регіональні особливості
раку
стравоходу у жителів Житомирської області
залежно від екологічної ситуації та роль
медичної сестри в його профілактиці»,
Жепко В.П.«Чинники ризику виникнення
мастопатій та роль медичної сестри у їх
попередженні», Іванисько О.М. «Роль
медичної сестри у виявленні спадкових
чинників ризику раку молочної залози»,
Макарець І.Г. «Епідеміологія, медикосоціальні наслідки раку молочної залози та
обґрунтування ролі медичної сестри в
профілактичних заходах», Сидоренко В.В.
«Роль медичної сестри в процесі реабілітації
дітей хворих на дитячий церебральний
параліч»,
Степанової І.В. «Регіональні
особливості новоутворень органів дихання у
Житомирській області та роль медичної
сестри щодо їх попередження», Титарчук
Л.П.
«Особливості
епідеміології
та
профілактики катаракти у дітей в залежності
від екологічних чинників», Ткачук І.В. «Роль
медичної сестри у заходах з попередження
суїциду підлітків».
Наукові
дослідження
студентів
магістратури:
Гальченко О. М.
«Епідеміології, медико-соціальні наслідки
парентерального вірусного гепатиту C та
обґрунтування моделі профілактичної роботи
за участю молодшого медичного персоналу»,
Гуменюк О. В. «Роль операційної медичної
сестри у попередженні внутрішньолікарняної
інфекції», .Киричук Ю. М. «Обгрунтування

системи протидії внутрішньо лікарняному
інфікуванню парентеральними вірусними
гепатитами», Коровчук А. П. «Роль медичної
сестри
у
профілактиці
виникнення
внутрішньолікарняної інфекції у хворих з
кістково-гнійною
патологією»,
Левківської М. М.
«Особливості
профілактикивнутрішньолікарняних інфекцій
в отолярингологічному і хірургічному
відділеннях стаціонару», Лісовської О. Л.
«Малоіфавазивні хірургічні втручання як
метод профілактики внутрішньо-лікарняної
інфекції», Сачук Д. В. «Роль медичної сестри
у
профілактиці
ускладнень
в
післяопераційних хворих», .Слабоуз І. В.
«Роль медичної сестри в профілактиці
внутрішньо-лікарняних
інфекцій
в
операційних
блоках
багатопрофільних
лікарень», Стеценко Т. Ю. «Обгрунтування
системи протидії внутрішньо лікарняним
інфекціям
у
гемодіалізних
центрах»,
Хоменко С. Я.
«Медико-соціальне
обгрунтування
формування
безпечного
лікарняного простору шляхом протидії
трансфузійному
інфікуванню»,
Юнусової Н. Ю. «Роль медичної сестри у
профілактиці внутрішньолікарняної інфекції
у відділеннях хірургічного
профілю»
присвячено практичним питанням організації
забезпечення
безпечного
лікарняного
простору та протидії внутрішньолікарняним
інфекціям у структурних підрозділах різних
закладів охорони здоров'я: багатопрофільних
лікарнях, центрах гемодіалізу, центрах
первинної медичної допомоги, операційних
блоках, відділеннях різного профілю лікарень
та в інших закладах охорони здоров'я.
Проблемам збереження здоров'я дітей
і підлітків за участю медичної сестри
присвячені
роботи
Андрушкевич Л. В.
«Профілактика
ранньої
непланованої
вагітності у неповнолітніх як перспективний
аспект збереження репродуктивного здоров'я
за участю медичної сестри», Грищук О. Ю.
«Роль медичної сестри-помічника сімейного
лікаря
у
профілактиці
травматизму
підлітків», Дячук Т. В.
«Роль медичної
сестри
загально-освітнього
навчального
закладу у профілактичній роботі зі
школярами», Каландарішвілі З. В. «Оцінка
ефективності роботи медичної сестри в
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медико-соціальній реабілітації дітей з
дитячим
церебральним
паралічем»,
Калініч Т. Ю. «Профілактика захворювань,
що передаються статевим шляхом, серед
підлітків та роль медичної сестри у їх
попередженні», Кирилюк А. В. «Комплексна
оцінка стоматологічного статусу та розробка
профілактичних програм за участю медичної
сестри з метою збереження здоров'я дітей»,
Колесник Г. М. «Особливості педагогічних
підходів в роботі медичної сестри щодо
профілактики наркоманії у підлітків»,.
Коломієць О. С. «Роль медичної сестри в
профілактиці серцево-судинних захворювань
у дітей підліткового віку», Комісарук А. Г.
«Роль медичної сестри у профілактиці
аліментарно-конституційного
ожиріння
підлітків»,
Криволапової О. М.
«Обгрунтування системи профілактичної
роботи по запобіганню ожиріння у дітей»,
Кучерук В. А. «Роль медичної сестри у
профілактиці вегетативних дисфункцій серед
дітей підліткового віку», Кучумової Р. С.
«Профілактики травматизму серед дитячого
наседення м. Житомира», Лєвашової К. І.
«Роль медичної сестри у профілактиці
туберкульозу у дітей», Ляхевич Т. Л. «Роль
медичної сестри
у профілактиці та
реабілітації
дитячого
травматизму»,
Малікової Н. О.
«Оцінка
ефективності
роботи медичної сестри при проведенні
грудного вигодовування», Мартинюк Н. П.
«Роль медичної сестри у профілактиці
пієлонефриту у дітей», Мельник Н. О.
«Обґрунтування
сестринської
моделі
попередження аліментарно-конституційного
ожиріння у підлітків», Ожго Н. С. «Роль
медичної сестри у профілактиці порушень
постави
у
дітей»,
Остапчук А. О.
«Особливості
професійної
діяльності
медсестри
дитячої
консультативнодіагностичної поліклініки та напрямки
удосконалення медичної допомоги дітям»,
Перової І. В. «Особливості роботи сімейної
медичної сестри з профілактики дитячого
побутового травматизму»,
Поліщук Н. В.
«Роль медичної сестри в організації догляду
за психічно хворими дітьми та підлітками»,
Риженко Т. В. «Роль медичної сестри
загально-освітнього навчального закладу у

профілактичній роботі зі школярами»,
Рудницької Т. І. «Особливості епідеміології,
перебігу та діагностики кашлюку у дітей м.
Житомира
за
участю
сестринського
персоналу», Сободєєвої І. С. «Катамнез дітей,
які отримували терапію в умовах відділення
інтенсивної терапії новонароджених»
Профілактика,
як
керованих
щепленнями інфекцій, так і
хронічних
прогресуючих хвороб, таких як: цукровий
діабет, ішемічна хвороба серця, артеріальна
гіпертензія,
ожиріння,
попередження
виникнення і прогресування яких потребує
значних зусиль з боку медичних сестер по
навчанню населення основам здорового
способу життя.. Вони, як найчисельніша та
найбільш наближена до пацієнтів ланка
галузі охорони здоров'я, за рахунок більш
тісного особистісного спілкування, часто на
власному позитивному прикладі, ефективно
виконують
профілактичну
роботу.
Практичним
аспектам
профілактики
найбільш поширених, соціально значимих
захворювань
присвячені
наукові
дослідження: Богуш Т. Л. «Роль медичної
сестри у профілактиці сальмонельозу»,
Брижук І. І. «Роль медичної сестри у
профілактиці захворювань щитоподібної
залози
на
Житомирському
Поліссі»,
Буткевич К. О. «Роль медичної сестри у
профілактиці
новоутворень
шкіри»,
Бухти В. М
«Обгрунтування
напрямів
удосконалення
професійної
підготовки
медичних
сестер
до
профілактики
офтальмологічних
захворювань»,
Волкової Н. Є.
«Особливості
розповсюдження
та
профілактики
гіпотиреозу в Житомирській області залежно
від екологічної ситуації», Лавренчук А. Ф.
«Роль медичної сестри у профілактиці
артеріальної гіпертензії», Луцько А. О. «Роль
медичної сестри у профілактиці цукрового
діабету першого типу у дітей», Луцько С. М.
«Роль медичної сестри у профілактиці
тютюнопаління серед осіб раннього та
середнього
дорослого
віку»,
Малиновської О. В. «Вплив медичної сестри
на стан репродуктивної системи жінки при
ендокринних захворюваннях», Мар'яш В. В.
«Медико-соціальні аспекти в роботі медичної
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сестри по попередженню алкоголізму серед
жінок», Омельчук А. М. «Роль медичної
сестри у профілактиці та реабілітації хворих
на цукровий діабет», Омельчук Т. М. «Роль
медичної сестри у профілактиці цереброваскулярних захворювань», Сас Ю. Ю. «Роль
медичної сестри у ранньому виявленні і
профілактиці туберкульозу» та інших.
Проблемі реабілітації хворих з
найбільш поширеними, соціально значимими
захворюваннями присвячені дослідження
Гарлінської К. А.
«Медико-соціальне
обгрунтування
оптимізованої
системи
медико-соціальної допомоги та реабілітації
інвалідів з кардіологічною патологією»,
Жилінської Т. С. «Медико-соціальні аспекти
роботи медичної сестри з виконання
індивідуальної програми реабілітації інваліда
з ураженням опорно-рухового апарату»,
Кодряну Ю. І. «Інвалідність - медичні,
соціальні наслідки для держави, оцінка якості
й ефективності системи реабілітації і
відновного
лікування»,
Нідзелик О. В.
«Особливості профілактики та реабілітації
депресивних розладів за участі медичної
сестри»,
Рудович О. І. «Роль медичної
сестри
первинної
медико-санітарної
допомоги у виконанні заходів індивідуальної
програми
реабілітації
інвалідів»,
Сидоренко В. В. «Роль медичної сестри в
процесі реабілітації дітей хворих на дитячий
церебральний параліч», Шинкарчук М. В.
«Роль медичної сестри в медико-соціальній
реабілітації військових, що повернулися з
АТО», Шитікової О. В. «Роль медичної
сестри у профілактиці та реабілітації хворих
із захворюваннями крові та кровотворних
органів», в яких сформовано сучасні м
підходи
до реабілітації і відновного
лікування
пацієнтів
з
різними
захворюваннями, травмами і ушкодженнями.
Дослідження студентів магістратури:
Бабської О. О. «Формування паліативної
компетентності майбутніх медичних сестер»,
Заблоцької І. М.
«Особливості
роботи
сімейної медичної сестри з пацієнтами
похилого та старечого віку», Косянчук Н. О.
«Роль медичної сестри у паліативній
допомозі
людям
похилого
віку»,
Кравченко В. С. «Проблеми осіб похилого
віку, пов'язані з харчуванням», Назарук І. Ю.

«Наукове обґрунтування моделі розвитку
паліативної медицини на регіональному
рівні», Ярош А. П. «Ставлення суспільства
до
виникнення
проблеми
старіння»
дозволили розробити оптимальну модель
організації
паліативної
допомоги
та
перспективні підходи до її удосконалення на
регіональному рівні.
Науковими дослідженням на тему:
«Психологічні
передумови
сімейних
конфліктів та обґрунтування перспективних
підходів їх попередження за участю сімейної
медичної
сестри»
(Діденко С. В.),
«Особливості формування стресостійкості у
студентів вищого навчального закладу»
(Дяблова К. Е.),
«Синдром
емоційного
вигорання в професійній діяльності медичної
сестри» (Мельник Л. А.), «Детермінанти
психічного
здоровя
та
профілактика
синдрому емоційного вигорання у медичних
сестер» (Рублік І. І.) з'ясовано основні
причини, поширеність і особливості проявів
синдрому емоційного вигорання у медичних
сестер, розроблено перспективні підходи до
його профілактики.
Завдяки
дослідженням
студентів
магістратури за цією тематикою встановлено,
що найбільш вразливими щодо синдрому
емоційного вигорання є молоді медичні
сестри
з
наступними
особистісними
психологічними особливостями:
- педантичні – характеризується
сумлінністю,
зведеною
в
абсолют,
надмірною,
хворобливою
акуратністю,
прагненням у будь-якій справі добитися
зразкового результату (навіть на шкоду собі);
- демонстративні – прагнення бути
першою у всьому, завжди бути на видноті,
ьому типу властива висока міра виснаження
при виконанні навіть непомітної рутинної
роботи;
- емпатійні – вразливі та занадто
чутливі молоді медсестри, чуйні, схильні
сприймати чужий біль як власний, емпатія і
самопожертва в них виражена настільки, що
межує
з
патологією,
із
саморуйнуванням [2, 3].
Результати
наукових
досліджень
Галанзовської Н. М.
«Медико-соціальні
аспекти ВІЛ-інфекції в Житомирському
регіоні»,
Горбач Л. М.
«Перспективні
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аспекти сестринського процесу в організації
медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію
на
прикладі
Житомирської
області»,
Гордієнко К. П. «Особливості профілактики
поєднаних соціально-значимих хвороб (СНІД
та наркоманія) за участю медичної сестри»,
Кашталінчук О. В.
«Особливості
профілактики поєднаних соціально-значимих
хвороб (СНІД та туберкульоз) та роль
медичної
сестри
в
її
виконанні»,
Кравченко І. В. «Ставлення суспільства до
проблем ВІЛ/СНІДу» знайшли практичне
втілення у покращенні надання медичної
допомоги,
реабілітаційних
та
профілактичних
заходах
щодо
ВІЛінфікованих, а також хворих на СНІД, у тому
числі поєднаний з туберкульозом.
У
роботах
Бугайової Ю. О.
«Обгрунтування перспективних підходів до
раціоналізації харчування студентів вищих
медичних
навчальних
закладів»,
Ковальчук Т. Ю.
«Обгрунтування
перспективних підходів до організації
діяльності і навчання молодших медичних
сестер у відділеннях анестезіології та
інтенсивної терапії», Перестюк Н. Ю. «Роль
медичної сестри у профілактиці впливу
тютюнопаління на вагітність та розвиток
плоду», Черниш М. В. «Оцінка фізичного
розвитку студентів Житомирського інституту
медсестринства
за
антропометричними
показниками», Царьової О. М. «Детермінанти
агресивної поведінки підлітків та шляхи її
попередження за участю медичних сестер».
продовжено наукове обґрунтування та
розроблення
сестринської
моделі
профілактики
соціально
значимих
захворювань, яка крім медичних проблем
включає педагогічні аспекти навчання
пацієнтів та членів їх сімей основам
здорового
способу
життя,
підтримка
пацієнтів щодо додержання сприятливих для
здоров’я звичок (раціональне харчування,
висока
фізична
активність,
уникання
пасивного куріння тощо).
Педагогічним аспектам діяльності
медичних сестер, зокрема перспективним
підходам до проведення профілактичної
роботи серед населення і пропаганді
здорового способу життя присвячені наукові

дослідження
студентів
магістратури
Бачок О. В. «Підготовка медичних сестер до
організаційної роботи з профілактики
жіночого
алкоголізму»,
Білої В. С.
«Забезпечення якості освітньої діяльності за
участю студентів», Бондаренко Ю. С. «Роль
етики та деонтології в роботі медичних
сестер
онкологічних
стаціонарів»,
Будніка В. В. «Соціально-педагогічна робота
медичної сестри серед підлітків по
формуванню
здоров’язберігаючої
компетентності»,
Вознюк Ю. М.
«Обгрунтування системи удосконалення
підготовки медичних сестер в умовах
переходу
до
ступеневої
освіти»,
Ернандес Н. Х. «Порівняльний аналіз вищої
медсестринської освіти в Польщі та в
Україні», Козловець О. В. «Педагогічні
аспекти в роботі медичної сестри щодо
профілактики
жіночого
алкоголізму»,
Колесник В. М. «Особливості педагогічних
підходів в роботі медичної сестри щодо
нарко-маній у підлітків», Кривіцької В В.
«Порівняльний аналіз стану та напрямків
вищої медсестринської освіти України та
Польщі», Марківської І. О. «Роль медичної
сестри щодо профілактики комп’ютерної
залежності у підлітків», Морозюк Л. М.
«Педагогічні умови роботи медичної сестри
по протидії тютюнопалінню серед підлітків»,
Непоменко Т. В.
«Розвиток
ступеневої
медсестринської освіти та її реалізація у
практичній діяльності медичних сестер»,
Риженко О. В. «Медпрацівник середнього
загальноосвітнього навчального закладу як
організатор санітарно-гігієнічного виховання
школярів»,
Рябухи І. І.
«Професійна
підготовка медичних сестер-бакалаврів і
магістрів в Канаді і Україні», Синяк Ю. П.
«Соціальні та медичні аспекти ставлення до
контрацепції студентів вищих навчальних
закладів».
У таблиці 1 представлено рейтинг
наукових напрямів, за якими студенти
магістратури проводили свої дослідження.
Найбільшою була частка (перше місце
в
рейтингу)
наукових
досліджень
присвяченаих збереженню здоров'я дітей і
підлітків.
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На другому місці в рейтингу була
тематика магістерських робіт, присвячена
педагогічним аспектам формування у
медичних сестер загальних і спеціальних
професійних компетентностей.
Організаційним
аспектам
впровадження медсестринського процесу у
закладах охорони здоров'я була присвячена
третя за кількістю частина магістерських
робіт.
Загалом частка досліджень виконаних
за медичною тематикою становила 71,9%.
Дослідження проведені за педагогічною
тематикою складали 28,1%. Різниця між
частками медичних і педагогічних тем
статистично вірогідна, р<0,01.
Таким чином, наукові дослідження
виконані магістрами медсестринства можна
віднести до наступних напрямів:
1. Наукове обґрунтування організація
медсестринського процесу у закладах
охорони здоров'я з метою забезпечення
населення кваліфікованої, загальнодоступної
медсестринської допомоги, розроблення
найбільш доцільних форм медсестринської
діяльності,
медсестринських
втручань,
визначення
і
розмежування
функцій,
проведення
їх
реформування,
реструктуризації та апробації залежно від
напрямків, рівнів та етапів надання медичної
допомоги.
2. Розроблення наукових основ і
методичних аспектів медсестринської освіти,
Обґрунтування
системи
науковометодичного
супроводу
ступеневої
медсестринської освіти.
3.
Вивчення
та
узагальнення
досягнень вітчизняної та світової науки з
проблем
медсестринства,
наближення
національного
медсестринства
до
міжнародних стандартів шляхом поєднання
вітчизняних традицій у медсестринстві зі
світовим досвідом.
4. Розроблення нових, перспективних
напрямів
наукових
досліджень
у
медсестринстві та прогнозування його
розвитку..Обгрунтування
необхідності
затвердження на законодавчому рівні
наукової спеціальності «Медсестринство»;

5. Менеджмент у медсестринстві та
формування
лідерських
якостей
конкурентноздатної особистості.
6. Стандартизація медсестринського
процесу, розроблення стандартів надання
медсестринських
послуг,
діагностичнолікувальної допомоги в межах компетенції
медичної
сестри,
створення
єдиної
методології розробки протоколів і стандартів
медсестринської допомоги. .
7. Вивчення впливу на здоров'я
людини особливостей способу життя,
екологічних, спадкових та соціальних
чинників. Формування здоров'язберігаючої
компетентності різних верств населення.
8. Профілактика за участю медичних
сестер найбільш поширених соціально
значимих захворювань.
9. Реабілітація за участю медичних
сестер найбільш поширених соціально
значимих захворювань.
10.
Наукове
обгрунтування
і
розроблення нових підходів до проблем
догляду за хворими різних вікових категорій
і нозологічних груп (ВІЛ/СНІД, паліативна
медицина, геронтологія і геріатрія, ожиріння
та інші порушення обміну речовин тощо) [2].
У таблиці 2 надано результати аналізу
об'єктів інтелектуальної власності, створених
150
студентами
магістратури
з
медсестринства Житомирського медичного
інституту впродовж 11 років, з 2008 по 2018
рр. включно.
Загалом за 10 років, з 2008 року (рік
першого набору студентів за спеціальністю
«Сестринська справа» для навчання в
магістратурі) по 2018 включно, створено
1037 об'єктів інтелектуальної власності. В
середньому по 6,9±0,5 одиниць на одного
магістра [5].
Студенти магістратури 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,
до
вітчизняних збірників, які не мають
електронних
версій
в
Інтернеті
з
відповідними англомовними атрибутами.
Необхідно
відмітити,
що
більшість
публікацій магістри здійснюють під час

МАГІСТР МЕДСЕСТРИНСТВА № 2 (20) 2018
16

навчання в магістратурі у вигляді тез,
натомість, після закінчення навчання вони
друкують більше статей у фахових виданнях

та починають створювати інші
інтелектуальної власності [5].

об'єкти

Таблиця 1
Напрями наукових досліджень студентів магістратури з медсестринства КВНЗ
«Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради
Наукові напрямки

Абс

M±m, %

Збереження здоров'я дітей і підлітків
Формування загальних і спеціальних професійних
компетентностей медичних сестер
Організація медсестринського процесу у закладах охорони
здоров'я
Медсестринська освіта
Профілактика поширених соціально значимих захворювань
Формування безпечного лікарняного простору та профілактика
внутрішньолікарняних інфекцій
Менеджмент у медсестринстві та формування лідерських якостей
конкурентноздатної особистості
Cтандартизація медсестринського процесу
Впливу на здоров'я людини способу життя, екологічних,
спадкових та соціальних чинників.
Реабілітація поширених соціально значимих захворювань
Паліативна медична допомога
Обгрунтування доцільності затвердження на законодавчому рівні
наукової спеціальності «Медсестринство»

24
17

16,0±3,0
11,3±2,6

Рейт
инг
1
2

15

9,3±2,3

3

14
13
11

9,3±2,3
8,7±2,3
7,3±2,1

4
5
6

10

6,7±1,9

7

9
9

6,0±1,9
6,0±1,9

8-9
8-9

8
6

5,3±1,3
4,0±1,6

10
11

5

3,3±1,4

Протидія ВІЛ-інфекції та СНІДу

5

3,3±1,4

Особливості формування у медичних працівників синдрому
емоційного вигорання
Всього:

4

2,7±1,4

1213
1213
14

150

100,0±0,0

-

Студенти магістратури публікують
статті і тези у переважній більшості
самостійно. Мають власні монографії і
розділи монографій поодинокі з них,
зазвичай ті, хто після навчання в магістратурі
підготував та захистив дисертацію на
здобуття
наукового
ступеня
доктора
філософії (PhD). Публікують статті у
фахових виданнях, що входять до переліку
затвердженого
департаментом
атестації
науково-педагогічних кадрів МОН України,
магістри, які навчаються в аспірантурі та
готують до захисту дисертації на здобуття
наукового ступеня доктора філософії. Однак,

переважна більшість публікацій магістрів
медсестринства становлять статті і тези, які
опубліковані у «Віснику Житомирського
інституту
медсестринства»,
збірниках
матеріалів щорічної науково-практичної
конференції «Вища освіта в медсестринстві:
проблеми
і
перспективи»,
збірниках
матеріалів
щорічного
Міжнародного
конгресу студентів і молодих вчених
Тернопільського державного медичного
університету імені І. Я. Горбачевського,
збірниках матеріалів щорічної міжнародної
медико-фармацевтичної
конференції
студентів і молодих вчених «Актуальні
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питання медицини і фармації BIMKO»
Буковинського
державного
медичного

університету та в інших виданнях [5].

Таблиця 2
Аналіз об'єктів інтелектуальної власності, створених студентами магістратури з
медсестринства Житомирського медичного інституту
Назва об'єктів
інтелектуально власності
Статті, всього:
у тому числі
у зарубіжних виданнях
у журналах, що входять до
фондів міжнародних
наукометричних баз
у вітчизняних фахових
виданнях, що входять до
переліку затвердженого
департаментом атестації
науково-педагогічних кадрів
МОН України
в інших виданнях
Тези
Монографії і розділи
монографій
Підручники, посібники та їх
розділи
Всього (статті, тези,
монографії, підручники і
посібники):

Кількість об'єктів інтелектуальної власності, створених
магістрами медсестринства
Під час навчання
Після закінчення
Разом
в магістратурі
навчання
Абс
M±m, %
Абс
M±m, % Абс
M±m, %
72
6,9±0,8
209
20,2±1,2
281
27,1±1,5
0

0,0±0,0

12

1,2±0,3

12

1,2±0,3

0

0,0±0,0

5

0,5±0,2

5

0,5±0,2

0

0,0±0,0

21

2,0±0,4

21

2,0±0,4

72

6,9±0,8

171

16,5±1,1

243

23,4±1,2

352
0

33,9±1,5
0,0±0,0

378
19

35,2±1,4
1,8±0,4

730
19

72,3±1,5
1,8±0,4

0

0,0±0,0

7

0,7±0,3

7

0,7±0,3

424

40,9±1,5

613

59,1±1,5

1037

100,0±0,0

До інноваційних засобів підвищення
наукової активності студентів магістратури з
медсестринства
віднесено
опанування
основними
аспектами
наукометричного
підходу, визначальною особливістю якого є
створення
та
презентація
об'єктів
інтелектуальної власності за вимогами
наукометрії як науки, що займається
дослідженням
різних
аспектів
комунікативності вчених і кількісним
виміром значимості наукових результатів за
індексами цитування [5].
Наукометричний підхід до оцінки
значимості
наукових
досліджень,
що
проводяться студентами магістратури з
медсестринства, полягає у застосуванні до
обєктів
інтелектуальної
власності

створювааних за результатами проведених
наукових
досліджень
наукометричних
критеріїв і показників здатності студентів
магістратури з медсестринства презентувати
результати власних наукових досліджень
міжнародній
науковій
спільноті
та
забезпечувати просування створених за
результатами
досліджень
об'єктів
інтелектуальної
власності
на
ринку
інтелектуальної власності [5].
Наукометричними показниками щодо
об'єктів
інтелектуальної
власності,
створюваних студентами магістратури з
медсестринства, є наступні:
- кількість і якість монографій,
підручників, посібників, патентів, статей, тез
тощо;
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- кількість публікацій, які увійшли до
фондів міжнародних наукометричних баз;
- кількість публікацій на міжнародній
науковій мові;
- кількість публікацій у виданнях, що
входять
до
переліку
затвердженого
департаментом
атестації
науковопедагогічних кадрів МОН України;
кількість
презентацій
на
всеукраїнському і міжнародному рівнях;
- кількість дипломів за найкращу
наукову розробку та її презентацію на
всеукраїнських та міжнародних наукових
форумах;
- наявність ORCID;
наявність
цитувань
іншими
дослідниками;
- наявність і величина індексу Хірша;
- визнання міжнародною спільнотою
значимості наукових досліджень магістрів у
вигляді державного фінансування подальших
досліджень відкритого нового наукового
напряму, у вигляді отримання державних і
міжнародних грантів на проведення наукових
досліджень і, нарешті, у вигляді премій від
державних і громадських організацій на
всеукраїнському і міжнародніому рівнях [5].
До інноваційних, сучасних засобів і
методів
оприлюднення
об'єктів
інтелектуальної власності відносятся:
- участь on line в роботі міжнародних
наукових
форумів
(прослуховування
доповідей, участь в їх обговоренні);
надання
власних
об'єктів
інтелектуальної власності для розміщення їх
у віртуальному інформаційному просторі;
- моніторинг цитування власних
об'єктів інтелектуальної власності за даними
міжнародних наукометричних баз;
- моніторинг рейтингу, як науковця за
величиною індексів цитування [5].
Вітчизняна
наукометрична
база
«Бібліометрика української науки» і сервіс
Google Scholar «Бібліографічні посилання»
дозволяє
науковцям
оприлюднювати
результати
своїх
інтелектуальних
напрацювань
у вигляді
так
званих
бібліометричних портретів, де представлена
сфера
їхньої
наукової
діяльності,
впорядковані списки публікацій, індекси та

діаграма цитувань, коло наукових інтересів
тощо. Бібліометричний портрет можна
розглядати як візитівку вченого в Інтернеті.
На основі набутого нами досвіду
підготовки магістрів медсестринства, ступінь
сформованості наукової комунікативної
компетентності магістрів медсестринства
вважаємо за доцільне поділити на 4 рівні:
початковий
(репродуктивний),
середній
(адаптивний), достатній (конструктивний) і
високий.(креативний) [5].
Наукометричні
показники
початкового,
репродуктивного
рівня
характеризуються підготовкою і захистом
магістерської роботи + 2 доповіді з
публікацією тез у збірниках наукових праць
за резульатами роботи науково-практичних
конференцій переважно регіонального та/або
всеукраїнського рівня [5].
Середній
(адаптивний)
рівень
характеризується :підготовкою і захистом
магістерської роботи + 3-5 доповідей з
публікацією тез у збірниках наукових праць
науково-практичних
конференцій
регіонального
та/або
всеукраїнського
рівня [5].
Достатній (конструктивний) рівень
характеризується підготовкою і захистом
магістерської роботи + :5-7 доповідей з
публікацією тез у виданнях за результатами
роботи регіональних, всеукраїнських та
міжнародних наукових форумів (з'їздів,
когресів, симпозіумів, науково-практичних
конференцій тощо), наявністю дипломів за
кращу наукову розробку та її презентацію на
всеукраїнських та міжнародних наукових
форумах [5].
Високий
(креативний)
рівень)
характеризується підготовкою і захистом
магістерської роботи + більше 7 доповідей з
публікацією
тез
переважно
на
всеукраїнському та міжнародному рівнях;
наявністю дипломів за кращу наукову
розробку
та
її
презентацію
на
всеукраїнському та міжнародному рівнях;
наявністю 1-2 публікації на міжнародній
(англійській) науковій мові за вимогами, які
надають
можливість
для
включення
публікації
до
фондів
міжнародних
наукометричних баз,.наявністю ORCID [5].
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Набутий досвід підготовки магістрів
медсестринства у КВНЗ «Житомирський
медичний інститут» Житомирської обласної
ради дозволяє стверджувати, що впродовж
двох років навчання всі дипломовані
магістри медсестринства опановують перші
два рівні. Щодо третього рівня, то його
досягають більшість студентів ― майбутніх
магістрів. Четвертий рівень на сьогодні є
досяжним не для всіх магістрів, однак
науково-педагогічним колективом інституту
робиться все, щоб медичні сестри із
завершеною вищою освітою, які не досягли
цього рівня під час навчання в магістратурі,
були здатні опанувати його самостійно на
післядипломному
етапі
самоосвіти
і
професійного удосконалення [5, 6].
Висновки:
1. Досвід організації і проведення
наукових
досліджень
студентами
магістратури в Житомирському медичному
інституті дозволяє стверджувати, що для
успішного розвитку медсестринства в
Україні
необхідне
затвердження
спеціальності «Медсестринство» як наукової
та державної програми подальших наукових
досліджень в медсестринстві.
2. Дослідження студентів магістратури
з медсестринства носять переважно науковоприкладний характер і мають важливе
практичне значення для охорони здоров'я та
медичної освіти.
3.
Студенти
магістратури
з
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 і пропаганді здорового способу
життя тощо.
4. Важливою складовою професійної
компетентності медичних сестер з вищою
освітою – магістрів медсестринства є наукова
комунікативна
компетентність,
як
сукупність знань, умінь і навичок, які
забезпечують магістрам здатність проводити
наукові дослідження, за результатами
проведених досліджень створювати об'єкти
інтелектуальної власності, презентувати
(оприлюднювати) об'єкти інтелектуальної
власності на міжнародних очних та
віртуальних наукових форумах засобами
сучасних
інформаційно-комп'ютерних
технологій відповідно до вимог міжнародних
наукометричних баз формування світового
інформаційного простору.
5. За наукометричними показниками
опанування магістрами медсестринства основ
наукової комунікативної компетентносиі
можна поділити на 4 рівні: репродуктивний,
адаптивний, конструктивний і креативний.
Впродовж двох років навчання майбутні
магістри медсестринства успішно долають
перші два рівні. Третього рівня досягає
більшість студентів магістратури. Четвертий
рівень на сьогодні є досяжним не для всіх
магістрів,
однак
науково-педагогічним
колективом інституту робиться все, щоб
медичні сестри із завершеною вищою
освітою, які не досягли цього рівня під час
навчання в магістратурі, були здатні
опанувати
його
самостійно
на
післядипломному
етапі
самоосвіти
і
професійного удосконалення.
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Резюме. Актуальність проблеми зумовлена широким проведенням магістрами
медсестринства наукових досліджень.
Мета роботи – провести кількісний і якісний аналіз об'єктів інтелектуальної власності,
створених за результатами проведених наукових досліджень магістрами медсестринства
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради.
Для досягнення мети використано контент-аналіз 1037 публікацій 150 магістрів –
випускників КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради.
Результати. Наукові дослідження магістрів медсестринства можна віднести до
наступних напрямів:
- наукове обґрунтування організація медсестринського процесу у закладах охорони
здоров'я з метою забезпечення населення кваліфікованої, загальнодоступної медсестринської
допомоги, розроблення найбільш доцільних форм медсестринської діяльності, медсестринських
втручань, визначення і розмежування функцій, проведення їх реформування, реструктуризації
та апробації залежно від напрямків, рівнів та етапів надання медичної допомоги;
- розроблення наукових основ і методичних аспектів медсестринської освіти,
обґрунтування системи науково-методичного супроводу ступеневої медсестринської освіти;
- вивчення та узагальнення досягнень вітчизняної та світової науки з проблем
медсестринства, наближення національного медсестринства до міжнародних стандартів
шляхом поєднання вітчизняних традицій у медсестринстві зі світовим досвідом;
- розроблення нових, перспективних напрямів наукових досліджень у медсестринстві та
прогнозування його розвитку, обгрунтування необхідності затвердження на законодавчому
рівні наукової спеціальності «Медсестринство»;
менеджмент
у
медсестринстві
та
формування лідерських
якостей
конкурентноздатної особистості;
- стандартизація медсестринського процесу, розроблення стандартів надання
медсестринських послуг, діагностично-лікувальної допомоги в межах компетенції медичної
сестри, створення єдиної методології розробки протоколів і стандартів медсестринської
допомоги;
- вивчення впливу на здоров'я людини особливостей способу життя, екологічних,
спадкових та соціальних чинників, формування здоров'язберігаючої компетентності різних
верств населення;
- профілактика та реабілітація за участю медичних сестер найбільш поширених
соціально значимих захворювань;
- наукове обгрунтування і розроблення нових підходів до проблем догляду за хворими
різних вікових категорій і нозологічних груп (ВІЛ/СНІД, паліативна медицина, геронтологія і
геріатрія, ожиріння та інші порушення обміну речовин тощо).
Магістри медсестринства публікують статті у різних наукових виданнях – від
престижних закордонних журналів, що входять до фондів міжнародних наукометричних баз
Web of Science, Scopus, Google scholar, до вітчизняних збірників наукових праць, які не мають
електрооної версії у світовій ынформацыйный веб-мережі.
Частка магістрів, роботи яких цитувалися становить 4,7%, мають ORCID 34 особи
(22.7%). Індекс Хірша мають 1.3% магістрів медсестринства...
Висновок. 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 і пропаганді здорового способу життя
Kлючові слова: магістр медсестринства, наукові дослідження, обєкти інтелектуальної
власності, наукометричні критерії оцінки.
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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МАГИСТРОВ МЕДСЕСТРИНСТВА И ИХ ОЦЕНКА
ЗА НАУКОМЕТРИЧЕСКИМИ КРИТЕРИЯМИ
Шатило В.Й., Свиридюк В.З .
КВУЗ «Житомирский медицинский институт» Житомирского областного совета
Свиридюк В.В.
Житомирский военный институт имени С.П.Королева
Резюме. Актуальность проблемы обусловлена широким проведением магистрами
медсестринства научных исследований.
Цель работы - провести количественный и качественный анализ объектов
интеллектуальной собственности, созданных по результатам проведенных научных
исследований магистрами медсестринства КВУЗ «Житомирский медицинский институт»
Житомирского областного совета.
Для достижения цели использовано контент-анализ 1037 публикаций 150 магистров выпускников КВУЗ «Житомирский медицинский институт» Житомирского областного
совета.
Результаты. Научные исследования магистров медсестринства можно отнести к
следующим направлениям:
- научное обоснование организация медсестринского процесса в учреждениях
здравоохранения с целью обеспечения населения квалифицированной, общедоступной
медсестринской помощью, разработка наиболее целесообразных форм медсестринского
деятельности, медсестринских вмешательств, определения и разграничения функций,
проведения их реформирования, реструктуризации и апробации в зависимости от направлений,
уровней и этапов оказания медицинской помощи;
- разработка научных основ и методических аспектов медсестринского образования,
обоснование системы научно-методического сопровождения уровневого медсестринского
образования;
- изучение и обобщение достижений отечественной и мировой науки по проблемам
медсестринства, приближение национального медсестринства к международным стандартам
путем объединения отечественных традиций в медсестринстве с мировым опытом;
- разработка новых, перспективных направлений научных исследований в
медсестринстве и прогнозирования его развития, обоснование необходимости утверждения на
законодательном уровне научной специальности «Медсестринство»;
менеджмент в медсестринстве и формирование лидерских качеств
конкурентоспособной личности;
- стандартизация медсестринского процесса, разработка стандартов предоставления
медсестринских услуг, медицинской помощи в пределах компетенции медицинской сестры,
создание единой методологии разработки протоколов и стандартов медсестринской помощи;
- изученне влияния на здоровье человека особенностей образа жизни, экологических,
наследственных
и
социальных
факторов,
формирование
здоровьесохраняющей
компетентности различных слоев населения;
- профилактика и реабилитация с участием медицинских сестер наиболее
распространенных социально значимых заболеваний;
- научное обоснование и разработка новых подходов к проблемам ухода за больными
различных возрастных категорий и нозологических групп (ВИЧ / СПИД, паллиативная
медицина, геронтология и гериатрия, ожирение и другие нарушения обмена веществ и т.д.).
Магистры медсестринства публикуют статьи в различных изданиях - от престижных
зарубежных журналов, входящих в фонды международных наукометрических баз Web of
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Science, Scopus, Google scholar, к отечественным сборников научных трудов, не имеющие
електроонных версий в мировой информационной веб-сети.
Доля магистров, работы которых цитировались составляет 4,7%, имеют ORCID 34
человека (22.7%). Индекс Хирша имеют 1.3% магистров медсестринства ...
Вывод. Магистры медсестринства участвуют в формировании уникальных научных
знаний, которые выделяют медсестринство среди других профессий и способствуют
повышению качества сестринской практики, в частности педагогических аспектов
деятельности медицинских сестер при проведении профилактической работы среди населения
и пропаганде здорового образа
Kлючевые слова: магистр медсестринства, научные исследования, объекты
интеллектуальной собственности, наукометрические критерии оценки.
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УДК 378.147:[378.016:615.4.014:620.1]-057.875(045)
РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТІСНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ
БАКАЛАВРІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МЕДИЧНЕ ТА
ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ТОВАРОЗНАВСТВО»
Кучерук І.В.
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради
THE COMPETENCE APPROACH IMPLEMENTATION WHILE TEACING
“MEDICAL AND PHARMACEUTICAL COMMODITY” FOR BACHELOR STUDENTS
I. Kucheruk
MHEI «Zhytomyr Medical Institute» Zhytomyr Regional Council
Abstract. The purpose of the research is to analyze the methods of teaching “Medical and
Pharmaceutical Merchandising”, the reasons of choosing educational instruments are evaluation
criteria. The competence approach is aimed not only at professional training but also at behavior,
communication and self development.
The results of bachelor training based on competence methods are formulated as follows: the
ability to apply, the ability to analyze, the ability to synthesize and the ability to evaluate.
“Medical and Pharmaceutical Merchandising” practical classes train professional activities,
group analysis through problem based learning that is based on practical cases and need decision
making and encourages professional intuitional thinking, the ability to adapt to a new situation, to
foresee the results of any actions.
“Medical and Pharmaceutical Merchandising” training course includes the following methods:
small groups activities, which provides operational feedback, allows to achieve high activity of all
participants, makes it possible for each of them to use their knowledge; promotes the formation of a
group of positive qualities in the groups of participants; case method, which complements the
theoretical material, provides unique opportunities to study complex and professionally relevant issues,
to use the experience gained in real practice. The communicative nature of the case-method provides
an opportunity to carry out a quick but thorough evaluation of the discussed issues and proposed
solutions; eidetic method, which contributes to the development of figurative memory, figurative
thinking, creative abilities; group work. Students are engaged into scientific research activities and
students’ individual work.
Conclusion. Scientific data analysis and our practical experience enable to claim that
competence method implementation has a huge importance for successful educational process at
higher educational institutions. It gives educational motivation, influences self development and self
improvement of future bachelor nurses.
Key words: competence approach, students, bachelors, discipline "Medical and
Pharmaceutical Commodity".
Актуальність проблеми. Сьогодні в
умовах гуманізації навчання особистісноорієнтований підхід до навчання та
виховання
трансформується

у компетентнісний підхід, але у центрі уваги
залишається особистість студента. Головна
задача вищого навчального закладу –
розкриття потенційних можливостей і
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здібностей студентів та їх підготовка до
професійного життя. Головною метою
викладача коледжу є формування ключових
професійних компетенцій студентів
за
допомогою виконання ними певних дій, так
як саме набуття життєво важливих
компетентностей дає
можливість
орієнтуватися у сучасному суспільстві,
сприяє формуванню в особистості здатності
швидко реагувати на зміни в суспільстві [6].
Компетентнісний підхід
до
навчання
реалізується в сучасній освіті поряд з
традиційними та інноваційними підходами.
Головними завданнями навчання є: розвиток
творчості та загальнокультурного світогляду
студентів, формування головних навичок
мовно-розумової
діяльності
та
міжособистісного спілкування. Для реалізації
цих завдань необхідно створити такі умови,
за яких студенти не будуть пасивними
слухачами, а будуть брати активну участь у
навчальному процесі [7; 9].
Компетентнісний підхід охоплює
різноманітні складові освітньої галузі:
дидактичні,
естетичні,
морально-етичні,
мотиваційні, гуманістичні тощо, спрямовані
на творчість, виконання та результат [2].
Мета дослідження. Проаналізувати
зміну підходів до викладання та навчання
студентів з дисципліни «Медичне та
фармацевтичне товарознавство», формування
у них компетентностей, що в свою чергу
передбачає застосування нового підходу до
процесу проектування навчальних занять з
дисципліни «Медичне та фармацевтичне
товарознавство», обґрунтування та добір
освітніх
інструментів
формування
компетентностей та критеріїв їх оцінювання.
Матеріали
та
методи.
Для
досягнення мети використано методи
системного аналізу, логічного узагальнення
та бібліосемантичний.
Результати
дослідження.
Нові
стандарти вищої освіти розроблені для
кожного рівня вищої освіти в межах кожної
спеціальності та відповідно до Національної
рамки кваліфікацій (НРК). У методичних
рекомендаціях щодо розроблення стандартів
вищої освіти (Наказ МОН № 600 від
01.06.2016 р.) [10] зазначено, що стандарт
вищої освіти визначає вимоги до освітньої

програми: обсяг кредитів ЄКТС, необхідний
для здобуття відповідного ступеня вищої
освіти; перелік компетентностей випускника;
нормативний зміст підготовки здобувачів
вищої освіти, сформульований у термінах
результатів навчання; форми атестації
здобувачів вищої освіти; вимоги до наявності
системи внутрішнього забезпечення якості
вищої освіти; вимоги до професійних
стандартів.
Програму з навчальної дисципліни
«Медичне та фармацевтичне товарознавство»
складено
відповідно
до
Державного
стандарту
освіти
зі
спеціальності
223 «Медсестринство»
спеціалізації
«Сестринська
справа».
Організація
навчального процесу здійснюється за
кредитно-модульно-рейтинговою системою
відповідно до вимог Болонського процесу.
Обсяг навчального навантаження студентів
описаний у кредитах ECTS — залікових
кредитах, які зараховуються студентам після
успішного засвоєння ними відповідного
модуля (залікового кредиту). Програма
дисципліни «Медичне та фармацевтичне
товарознавство» включає один модуль, до
складу якого входять два змістових модулі.
Медичне
та
фармацевтичне
товарознавство – наукова дисципліна, яка
вивчає споживчу вартість товару, їхню
класифікацію та кодування, закономірності
формування асортименту товарів і його
структуру, умови зберігання товарів при
транспортуванні, зберіганні, споживанні та
експлуатації.
Потреба
курсу
медичного
та
фармацевтичного товарознавства випливає із
завдань
підготовки
медичних
сестер
бакалаврів, котрі були б здатні виконувати
роботу з забезпечення лікувальних закладів
виробами
медичної
техніки
та
фармацевтичними товарами [4].
Завданням дисципліни «Медичне та
фармацевтичне
товарознавство»
є
формування у бакалаврів, необхідного обсягу
знань про загальні положення медичного
товарознавства, здатностей систематизувати
знання з товарознавчих питань, вивчення
чинників, що формують і зберігають якість
товарів медичного та фармацевтичного
призначення. У цьому випадку уявлення про

МАГІСТР МЕДСЕСТРИНСТВА № 2 (20) 2018

26

товарознавчі операції, їх цілей завдання,
правильне вирішення цих завдань та
очікуваний ефект будуть не фрагментарними
і роз’єднаними, а становитимуть єдине
логічне ціле, що ґрунтуватиметься на чинній
законодавчій основі [1; 4; 8].
“Медичне
та
фармацевтичне
товарознавство” як навчальна дисципліна:
- грунтується на попередньо вивчених
дисциплінах: “Медична біологія”, “Анатомія
людини”, “Фізіологія”, “Mікробіологія”,
“Основи латинської мови з медичною
термінологією”, “Основи психології та
міжособове спілкування”, “Фармакологія та
медична
рецептура”,
“Основи
медсестринства”,
“Медсестринство
в
інфектології”,
“Медсестринство
в
дерматології
та
венерології”,
“Медсестринство у внутрішній медицині”,
“Медсестринство
в
педіатрії”,
“Медсестринство в хірургії” тощо;
- інтегрується з такими дисциплінами:
"Клінічне медсестринство у внутрішній
медицині",
"Клінічне медсестринство в
педіатрії", "Клінічне медсестринство в
хірургії", "Клінічне медсестринство в
професійній
патології",
"Клінічна
фармакологія з токсикологією", "Соціальна
медицина" тощо;
- закладає студентам фундамент для
подальшого засвоєння ними знань та вмінь з
циклу дисциплін професійної та практичної
підготовки з магістерської програми.
Теми лекційного курсу розкривають
значення товарознавства як дисципліни,
властивостей матеріалів, з яких виготовлений
товар, класифікацію і кодування товарів,
управління
якістю
товарів,
основні
товарознавчі операції та зберігання товарів в
лікувально-профілактичних
установах,
термінологію
і класифікацію готових
лікарських засобів [11].
Навчальна
практика
передбачає
роботу
студентів
з
медичними
та
фармацевтичними
товарами.
При
проектуванні
практичних
занять
з
дисципліни «Медичне та фармацевтичне
товарознавство» на основі компетентнісного
підходу враховувались наступні реперні
точки:

1. Визначення
переліку
компетентностей,
які
формулюють
у
термінах результатів навчання.
2. Вибір раціональних педагогічних
методів
навчання,
які
забезпечують
формування компетентностей.
3.
Визначення
методичного
забезпечення
(навчальних
завдань)
педагогічних
методів
на
занятті
з
врахуванням специфіки дисципліни.
4. Визначення критеріїв оцінки
результатів навчання студентів, визначення
рівня їх компетентності.
Саме такий інтегрований підхід до
проектування практичних занять дозволяє
комплексно
підійти
до
формування
професійних вмінь, навичок, здатностей,
клінічного мислення та загалом професійної
компетентності
бакалавра
сестринської
справи.
Самостійна
робота
студентів
спрямована
на
самостійний
пошук
тематичної літератури, самостійне вивчення
фрагментів навчальної програми, виконання
індивідуальних завдань.
Засвоєння тем контролюється на
навчальній практиці. Для визначення рівня
підготовки знань студентів рекомендується
застосовувати тестові завдання (тести
вхідного та вихідного рівня знань),
комп’ютерні
тести,
розв’язування
ситуаційних задач, завдань, ділові ігри,
контроль практичних навичок тощо [7; 3].
Підсумковий контроль засвоєння
модулів або їх блоків здійснюється після їх
завершення. Оцінка успішності студента з
дисципліни є рейтинговою і виставляється в
шкалі навчального закладу, національній
шкалі та шкалі ECTS.
Результати навчання бакалаврів на
компетентнісних засадах формулюються як:
«здатність
застосовувати»,
«здатність
аналізувати»,
«здатність
синтезувати»,
«здатність оцінювати», саме цього повинен
досягнути
студент
при
оволодінні
навчальною дисципліною [11].
Після вивчення курсу «Медичне та
фармацевтичне товарознавство» студент
повинен бути здатним: визначати товарні
види та проводити товарознавчий аналіз
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медичних та фармацевтичних товарів;
оцінювати
їх
якість,
здійснювати
оптимальний вибір методів стерилізації
медичних
інструментів,
прогнозувати
оптимальні умови зберігання медичних
інструментів, апаратури, приладів, володіти
методикою щодо приймання, організації
умов зберігання, відпуску лікарських засобів
та
виробів
медичного
призначення,
користуватися довідковою літературою [5; 8].
Застосування викладачем активних
методів навчання в усіх численних
комбінаціях і поєднаннях забезпечує високу
ефективність навчання і розвиток студента.
Провідна роль належить завжди викладачу, а
успішність навчального процесу залежить від
того, наскільки аргументовано, доцільно і
майстерно він застосовує методи навчання та
контролю [12].
На практичних заняттях із медичного
та
фармацевтичного
товарознавства
застосовується
імітація
професійної
діяльності – груповий аналіз проблемної
ситуації, що ґрунтується на детальному
розгляді підібраних викладачем практичних
ситуацій,
які
потребують
прийняття
серйозного рішення і сприяє формуванню
професійної інтуїції, умінню адаптуватися в
складних ситуаціях, а також передбачати
наслідки тих чи інших кроків.
Важливою
формою
проведення
практичних занять є робота в малих групах,
яка забезпечує оперативний зворотний
зв'язок, дозволяє досягти високої активності
всіх учасників, надає можливість кожному з
них використати свої знання; створює
передумови для аналізу особистого досвіду
кожного студента групи; сприяє формуванню
в учасників груп комплексу позитивних
якостей (здатність швидко адаптуватися у
нестандартних
ситуаціях,
правильно
розподіляти і організовувати свою роботу,
вміти аналізувати та оцінювати свої дії, та
ін.) [3].
Використання
викладачем
кейсметоду доповнює теоретичний матеріал,
надає унікальні можливості вивчити складні
та професійно значущі питання, використати
набутий досвід у реальній практиці.
Комунікативна природа кейс-методу надає
можливість здійснити швидку але ґрунтовну

оцінку
обговорюваних
питань
і
запропонованих рішень.
Сьогодні життя вимагає створення
такої дидактичної системи, яка б дала змогу
студентам бакалаврам засвоїти якомога
більше знань, умінь і навичок [13]. Для
вирішення даної проблеми на практичних
заняттях з дисципліни «Медичне та
фармацевтичне
товарознавство»
застосовується метод навчання такий як
ейдетика.
Ейдотехніка задіює резерви правої
півкулі головного мозку (зорові та рухові
образи), сприяє розвиткові образної пам’яті,
образного мислення, творчих здібностей. Для
того щоб осмислити проблему, недостатньо
одного логічного мислення. В цьому і
полягає основна «таємниця» ейдетики. Права
півкуля схоплює і розглядає проблему у
цілому, легко утворює різноманітні асоціації
та з великою швидкістю перебирає їх у
пошуку правильного рішення [11; 4].
На практичних заняттях з дисципліни
«Медичне та фармацевтичне товарознавство»
активно використовуються групові форми
роботи, які охоплюють колективно-масове
тренування в парах без змін або зі зміною
партнерів (самостійне синхронне виконання
завдань студентами у двійках, трійках,
четвірках). Слід зазначити, що групові форми
роботи студентів є перспективними для
навчання спілкуванню. Вони не тільки
збільшують
активний
час
діяльності
студентів, але й знижують стан тривожності,
допомагають подолати боязнь помилок,
формують у студентів бакалаврів почуття
колективізму.
Використовуючи метод «Навчаючи,
вчуся» передбачає роботу в парах. Даний
метод використовується при відпрацюванні
практичних навичок (здійснення етапів
товарознавчого аналізу). У ході групової
діяльності студентів ми маємо можливість
більше уваги приділяти конкретній групі:
послухати, проконтролювати виконання
практичного завдання, допомогти в разі
потреби.
Навчально-дослідницька діяльність є
фактором «відкриття» нових знань. Наукова
робота студентів, яка включена у навчальний
процес, передбачає виконання навчальних
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завдань науково-дослідницького характеру:
написання рефератів, виконання нетипових
завдань експериментального характеру в
період практичних занять та опрацювання
даних. Даний стиль навчально-виховної
роботи активізує студентів, тому що вони не
просто слухачі, а й активні учасники.
Значна увага при вивчені дисципліни
«Медичне та фармацевтичне товарознавство»
приділяється самостійній роботі студентів та
їх вміння самостійно організовувати свою
роботу на основі методичних вказівок,
вміння проводити самоконтроль рівня
засвоєння знань.
Висновок. Аналіз наукової літератури
та наш практичний досвід дають можливість
стверджувати,
що
застосування
компетентісного підходу сприяє підвищенню
зацікавленості до навчальної дисципліни
майбутніх медичних сестер бакалаврів та

сприяє формуванню у них стійкої мотивації
на успішне вирішення поставлених освітніх
завдань.
Маємо відзначити, не характеризуючи
всі методи навчання, які можна використати
для реалізації компетентнісного підходу, що
визначальною рисою цих методів є активна
діяльність
студентів
як
суб'єктів
педагогічного
процесу. Компетентнісний підхід
–
це
орієнтир
сучасної
освіти.
Оскільки
особливістю компетентнісного підходу
є
нова мета навчання, очевидним стає те, що
відповідно до неї мають бути адаптовані всі
компоненти навчального процесу. Тільки за
умови охоплення всього педагогічного
процесу
можна
досягти
формування
ключових компетентностей студентів
як
інтегрованого результату навчання.
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РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТІСТНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ
БАКАЛАВРІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МЕДИЧНЕ ТА
ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ТОВАРОЗНАВСТВО»
Кучерук І. В.
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради
Резюме. Ключовим у сучасній вищій медичній освіті є формування особистості
майбутнього фахівця з новим світоглядом та мисленням, що дозволить йому гнучко,
оперативно реагувати на різноманітні запити суспільства та успішно конкурувати з іншими
фахівцями на ринку праці. Саме тому на шляху до євроінтеграції актуальним є всебічне
переосмислення підходів щодо модернізації вищої медичної освіти, яке ґрунтується на
компетентніших засадах.
Компетентнісний підхід у медичній освіті спрямований не тільки на професійну
діяльність, але й на поведінку, спілкування, формування особистісних якостей спеціаліста.
Мета дослідження - проаналізувати зміну підходів до викладання та навчання
студентів з дисципліни «Медичне та фармацевтичне товарознавство», формування у них
компетентностей, що в свою чергу передбачає застосування нового підходу до процесу
проектування навчальних занять з дисципліни «Медичне та фармацевтичне товарознавство»,
обґрунтування та добір освітніх інструментів, формування компетентностей та критеріїв їх
оцінювання.
Результати дослідження. Результати навчання бакалаврів на компетентнісних засадах
формулюються як: «здатність застосовувати», «здатність аналізувати», «здатність
синтезувати», «здатність оцінювати», саме цього повинен досягнути студент при оволодінні
навчальною дисципліною.
На практичних заняттях із медичного та фармацевтичного товарознавства
застосовується імітація професійної діяльності – груповий аналіз проблемної ситуації, що
ґрунтується на детальному розгляді підібраних викладачем практичних ситуацій, які
потребують прийняття серйозного рішення і сприяє формуванню професійної інтуїції, умінню
адаптуватися в складних ситуаціях, а також передбачати наслідки тих чи інших кроків.
При вивченні дисципліни «Медичне та фармацевтичне товарознавство»
застосовуються наступні форми проведення практичних занять:
- робота в малих групах, яка забезпечує оперативний зворотний зв'язок, дозволяє
досягти високої активності всіх учасників, надає можливість кожному з них використати свої
знання; сприяє формуванню в учасників груп комплексу позитивних якостей;
- кейс-метод, що доповнює теоретичний матеріал, надає унікальні можливості вивчити
складні та професійно значущі питання, використати набутий досвід у реальній практиці.
Комунікативна природа кейс-методу надає можливість здійснити швидку але ґрунтовну оцінку
обговорюваних питань і запропонованих рішень.
- метод ейдетики, який сприяє розвиткові образної пам’яті, образного мислення,
творчих здібностей.
Також на практичних заняттях активно використовуються групові форми роботи, які
охоплювали колективно-масове тренування в парах без змін або зі зміною партнерів
(самостійне синхронне виконання завдань студентами у двійках, трійках, четвірках), метод
«Навчаючи, вчуся», що передбачає роботу в парах.
Так же студенти залучаються до навчально-дослідницької діяльності, що є фактором
«відкриття» нових знань. Даний стиль навчально-виховної роботи активізує студентів, тому
що вони не просто слухачі, а й активні учасники.
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Значна увага при вивчені дисципліни «Медичне та фармацевтичне товарознавство»
приділяється самостійній роботі студентів та їх вміння самостійно організовувати свою
роботу на основі методичних вказівок, вміння проводити самоконтроль рівня засвоєння знань.
Висновки. Аналіз наукової літератури та наш практичний досвід дають можливість
стверджувати, що застосування компетентісного підходу має велике значення для успішного
навчально-виховного процесу у ВНЗ, що сприяє підвищенню зацікавленості до навчальної
дисципліни, позначається на творчому саморозвитку й самовдосконаленню майбутніх
медичних сестер бакалаврів та сприяє формуванню стійкої мотивації на успішне вирішення
поставлених освітніх завдань.
Ключові слова: компетентнісний підхід, студенти бакалаври, навчальна дисципліна
«Медичне та фармацевтичне товарознавство».
РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ
БАКАЛАВРОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕДИЦИНСКОЕ И
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ТОВАРОВЕДЕНИЕ»
Кучерук И. В.
КВУЗ «Житомирский медицинский институт» Житомирского областного совета
Резюме. Ключевым в современном высшем медицинском образовании является
формирование личности будущего специалиста с новым мировоззрением и мышлением, что
позволит ему гибко, оперативно реагировать на различные запросы общества и успешно
конкурировать с другими специалистами на рынке труда. Именно поэтому на пути к
евроинтеграции актуальным является всестороннее переосмысление подходов к модернизации
высшего медицинского образования, которое основывается на компетентных началах.
Компетентностный подход в медицинском образовании направлен не только на
профессиональную деятельность, но и на поведение, общение, формирование личностных
качеств специалиста.
Цель исследования - проанализировать изменение подходов к преподаванию и обучению
студентов по дисциплине «Медицинское и фармацевтическое товароведение», формирование у
них компетенций, что в свою очередь предполагает применение нового подхода к процессу
проектирования учебных занятий по дисциплине «Медицинское и фармацевтическое
товароведение», обоснование и отбор образовательных инструментов, формирование
компетентностей и критериев их оценки.
Результаты исследования. Результаты обучения бакалавров на компетентностной
основе формулируются как «способность применять», «способность анализировать»,
«способность синтезировать», «способность оценивать», именно этого должен достичь
студент при овладении учебной дисциплиной.
На практических занятиях по медицинскому и фармацевтическому товароведению
применяется имитация профессиональной деятельности - групповой анализ проблемной
ситуации, основанной на детальном рассмотрении подобранных преподавателем практических
ситуаций, требующих принятия серьезного решения и способствует формированию
профессиональной интуиции, умению адаптироваться в сложных ситуациях, а также
предвидеть последствия тех или иных шагов.
При изучении дисциплины «Медицинское и фармацевтическое товароведение»
применяются следующие формы проведения практических занятий:
- работа в малых группах, которая обеспечивает оперативную обратную связь,
позволяет достичь высокой активности всех участников, предоставляет возможность
каждому из них использовать свои знания; способствует формированию в участников групп
комплекса положительных качеств;
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- кейс-метод, дополняющий теоретический материал, предоставляет уникальные
возможности изучить сложные и профессионально значимые вопросы, использовать
приобретенный опыт в реальной практике. Коммуникативная природа кейс-метода позволяет
осуществить быструю но основательную оценку обсуждаемых вопросов и предлагаемых
решений.
- метод эйдетики, способствующий развитию образной памяти, образного мышления,
творческих способностей.
Также на практических занятиях активно используются групповые формы работы,
которые охватывают коллективно-массовые тренировки в парах без изменений или с
изменением партнеров (самостоятельное синхронное выполнение заданий студентами в
двойках, тройках, четверках), метод «Обучая, учусь», предусматривающий работу в парах .
Также студенты привлекаются к учебно-исследовательской деятельности, что
является фактором «открытия» новых знаний. Данный стиль учебно-воспитательной работы
активизирует студентов, потому что они не просто слушатели, но и активные участники.
Выводы. Анализ научной литературы и наш практический опыт дают возможность
утверждать, что применение компетентностного подхода имеет большое значение для
успешного учебно-воспитательного процесса в вузе, что способствует повышению интереса к
учебной дисциплины, сказывается на творческом саморазвитии и самосовершенствовании
будущих медицинских сестер бакалавров и способствует формированию устойчивой
мотивации на успешное решение поставленных образовательных задач.
Ключевые слова: компетентностный подход, студенты бакалавры, учебная дисциплина
«Медицинское и фармацевтическое товароведение».
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УДК 159.923.5
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК УМОВА ЗАПОБІГАННЯ СИНДРОМУ ЕМОЦІЙНОГО
ВИГОРАННЯ
Максимець С.М., Фриз І.В.
Житомирський державний університет імені Івана Франка
RESPONSIBILITY AS A FACTOR OF EMOTIONAL BURNOUT SYNDROM
PREVENTION
S. Maksimets, I. Fryz
Zhytomyr Ivan Franko State University
Abstract. The relevance of the topic is determined by the contradiction between the rapid
changes in the socioeconomic sphere of society, and the requirements that society makes to the
specialists’ professional activities of social professions. In the conditions of intellectual work
significance impairment, a certain shift in the social values, scientific developments which are aimed at
the diagnosis, acquire relevance, correction and prevention of manifestations, as well as various
psychological factors and occurrence conditions of such professional stress consequence as emotional
burnout, one of which is responsibility.
The purpose of our study is to analyze the concept of responsibility, its structure and methods of
its formation as a condition for preventing emotional burnout and establishing the relationship
between the components of responsibility and the symptoms of an emotional burnout.
An analysis of the research on the problem of emotional burnout has shown that this
phenomenon is interpreted ambiguously: as a professional deformation that negatively affects
professional activity (X. Freidenberger, K. Maslach, A. Langle, C. Cherniss); as a mechanism of
psychological protection, which is included as an adaptive reaction of the organism to a professional
fatigue and allows to regulate mental manifestations and protect one’s mind from negative emotional
influences (V. Boyko, N. Vodopianov, V. Orel); as a "disease of communication" (V. Koziev, L.
Kolesnikova), which is a fatigue consequence due to the need for a long stay in society, the lack of the
seclusion possibility.
A significant number of studies on the emotional burnout syndrome were aimed at studying the
conditions for its emergence.
We hypothesized that one of the emotional burnout syndrome emergence determinants may be
such a personality characteristic as responsibility.
In the literature, responsibility is considered from different perspectives: in the context of
volitional qualities, manifested in exercising control over human activity (D.O. Leontiev, K.
Muzdybayev); as a polyfunctional concept that involves awareness of the readiness and authorship of
one's own life events: feelings, decisions, actions; (V.G. Sakharova); as a personality's property (K.
Muzdibayev); as a condition for personal growth and self-actualization, as well as a tool for effective
management of one's own life (O. Chumakova, S. P. Lukianova).
In our study, we sought to find out whether there are among the components of responsibility
factors, whose development and formation will affect the reduction of emotional burnout and
considered it from the standpoint of the components: emotional exhaustion, depersonalization and
professional achievements reduction.
The results of empirical research have shown that emotional exhaustion is characteristic of a
high and very high level of 23% of the respondents. 36% of employees show a high and very high
exposure level of this aspect of burnout, when only 22% of respondents have a lower depersonalization
manifestation. 20% of the respondents tend to reduce personal achievements, which manifests itself in
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the leveling of professional achievements, negative attitude to professional activity, responsibilities, at
a high and very high level.
Thus, obvious is the problem of reducing the manifestations of the professional burnout
syndrome.
Analysis of the various components responsibility manifestation (motivational, emotional,
cognitive, regulatory-volitional, dynamic, productive), showed that the vast majority of these
components at a high level manifested only in 17% of the researched. In the vast majority (74%) of the
studied, the responsibility components manifestations varied from very high scores at one scale, to very
low rates among others. 9% of the researched have most of the indicators at the low level.
The analysis of the responsibility investigation and its factors revealed some regularity. So,
components: cognitive awareness, subjective performance, socio-centric motivation in the
overwhelming majority of the researched had a high manifestation. At the same time, the indicators:
the difficulties associated with the environment and dynamic arrogance more often had a low
manifestation of the studied. These data have been partially verified at the level of average values. The
maximum manifestation of the stenotic emotionality components (x = 25.7) and cognitive awareness (x
= 25.4) indicates a deep, holistic understanding of responsibility and the presence of positive emotions
in the responsible cases execution. The lowest manifestation of such indicators as cognitive awareness
(x = 19,3) and regulatory externality (x = 19,3) indicates a partial understanding of the investigated
essence of responsibility, adoption.
The study of the responsibility components relationships with the personality features revealed
certain tendencies. The largest number of interconnections is concentrated around the self-regulatory
indicator.
Self-regulation positively correlates with the sociocentric motivation (r = 30; p <0.05),
meaningful-semantic aspirations (r = 46; p <0.01), instrumental-stylistic aspirations (r = 34; p
<0.01); (r = 25; p <0.05), productivity is subjective (r = 34; p <0.01), and negative with asthenic
emotionality (r = -34; p <0.01), dynamic aberration (r = -25; p <0.05). Proceeding from the above, we
can state that the increase of the self-regulation indicator, self-regulation personality means training,
paying attention to the development of this personality trait will contribute to the personal
responsibility formation.
The following group of positive associations was found around the indicator of "control over
action in planning". It correlates with the ergic dynamism (r = 30; p <0,05), sociocentric motivation (r
= 26; p <0,05), regulatory intranet (r = 40; p <0,01), aspirations of instrumental-stylistic (r = 43; p
<0.01) and content-semantic (r = 25; p <0.05). In conclusion, the personal responsibility formation is
very useful and effective to teach young people the ability to plan and master their time management
knowledge.
A significant relationship with some liability components is also found around the "control over
failure" indicators. Thus, the control over the action on failure positively correlates with the
aspirations of meaningful and semantic (r = 26; p <0,05) and instrumental-stylistic (r = 30; p <0,05)
and negatively with personal difficulties (r = -025; p <0.5) and asthenic emotionality (r = -25; p
<0.05). It can be assumed that a person, who has a stable personality orientation, can overcome
anxiety, uncertainty, can be positively more constructive and productive to cope with situations of
failure and mishaps. There is also a positive significant relationship between control over failure and
planning control (r = 40; p <0,01), which indicates the importance of the ability to control their
actions, to manage oneself.
The next stage of our study was the interconnection establishing between responsibility
variables and emotional burnout symptoms.
The component "emotional exhaustion" directly correlates with the indicator "personal
difficulties" (0.34). Also, feedback was found with the content-cognitive aspirations (-0.35), cognitive
comprehension (-0.35), control over the action at planning (-0.36), and control over action on failure
(-0.30). The obtained correlates reflect the fact that the phase of emotional exhaustion is experienced
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by disturbing, uncertain individuals characterized by lower levels of responsibility, integrity, altruism,
lack of focus on the social environment, weakly expressed control over the action, both in planning and
in the event of a failure.
The "de-personalization" component has only negative correlates with the indicators of
content-cognitive aspirations (-0.34), regulatory internment (-0.26), dynamic ergicity (-0.31), control
over the action during planning (-0.42) and control over the performance at failure (-0.38).
The component "reduction of professional achievements" correlates with the greatest number of
responsibility factors as personal self-regulation indicators. The connection manifests itself with the
content-cognitive aspirations (-0,38), sociocentric motivation (-0,27), dynamic ergicity (-0,30), control
over the action at planning (-0,43) and control over action at failures (-0.31). The direct connection
was manifested in the indicators of emotional asthenicity (0.29), egocentric motivation (0.33) and
dynamic aergicity (0.41). Reduction in helping professions can be manifested as an attempt to ease or
reduce their responsibilities that require energy costs.
Conclusions and perspectives of further research. Based on the obtained results, the problem
of psychoprophylaxis and overcoming the emotional burnout effects through the responsibility
formation appears.
The research has revealed the following factors that can contribute to the liability formation:
- development of such responsibility components, as sociocentric motivation, independence,
internality, cognitive, productive components and personality orientation will promote the personal
responsibility increase;
- mastering the self-regulation skills, skills in planning and arming with time-management
knowledge;
- an important moment in the responsibility formation - the emotional sphere: the empathy
development, the positive emotional manifestation, etc.
Development of a personal responsibility development program taking into account the
revealed features is a task for further research.
When developing such a system of psychological assistance personality can be considered as a
model self-regulating system, the core component of which is an individual style of activity, the human
being’s ability to self-regulation and self-actualization.
Considering personal and social resources to overcome emotional burnout, it is necessary to
take into account models and strategies of behavior that are conditioned by the person's life position,
his/her activity, and the needs for one’s potential self-realization.
Key words: responsibility, responsibility formation, personality, personal responsibility.
emotional burnout, symptom.
Постановка проблеми. В умовах
знецінення значущості інтелектуальної праці,
певного зрушення соціальних цінностей
актуальності набувають наукові розробки
спрямовані на діагностику, корекцію та
профілактику як проявів, так й різноманітних
психологічних чинників та умов виникнення
такого наслідку професійного стресу як
емоційного вигорання, одним з яких є
відповідальність.
Висока емоційна включеність в
діяльність,
організаційні
моменти
професійної діяльності і відповідальність
працівників за результат своєї праці
провокують появу
синдрому емоційного
вигорання.

Емоційне вигорання обумовлено як
зовнішніми,
так
і
внутрішніми
детермінантами, однією з яких, на наш
погляд
виступає
особистісна
відповідальність,
оскільки
прийняття
людиною на себе відповідальності є
необхідною
умовою
для
особистого
зростання і самоактуалізації, а також є
інструментом для ефективного управляння
власним життям.
У зв'язку з цим постає необхідність
теоретичного і практичного вивчення даного
питання.
Ступінь розробленості проблеми.
Аналіз існуючих досліджень зазначеної
проблеми показав, що на сьогоднішній день
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відсутній чіткий, однозначний підхід до
пояснення причин виникнення та розвитку
емоційного вигорання. Існуючі підходи не
дозволяють
виділити
єдину
систему
детермінант цього феномену.
Відомі автори робіт з проблеми
емоційного вигорання, трактують цей
феномен неоднозначно. В одному випадку як
професійну деформацію, яка негативно
відбивається на професійній діяльності (X.
Фрейденбергер, К. Маслач, А. Лэнгле,
І.Рублік, В.Свиридюк, К. Чернисс) [1; 2; 5; 6],
а в іншому – як механізм психологічного
захисту, який включається як адаптивна
реакція організму на професійну перевтому
та дозволяє регулювати психічні прояви і
захищати психіку від негативних емоційних
впливів (В. Бойко,Н.Водоп’янова, В.Орел).
[4, 7].
Також низка науковців (В. Козієв, Л.
Колєснікова, Д.Лоу, М.Лоурел) розглядають
емоційне
вигорання
як
«хворобу
спілкування», яка є наслідком перевтоми від
необхідності тривалого перебування в
соціумі, відсутності можливості усамітнитись
[9; 10, 11].
Значна кількість досліджень синдрому
емоційного вигорання були спрямовані на
вивчення
факторів
його
виникнення.
Традиційно виділяються об’єктивний фактор
(тобто особливості самої професійної
діяльності)
та
суб’єктивний
фактор
(індивідуальні
характеристики
самих
працівників). Деякі автори виділяють й третю
групу факторів, розглядаючи змістовні
аспекти діяльності як самостійні. [8, 9, 10].
Розгляд
феномену
емоційного
вигорання також можливий з точки зору
трьох основних підходів: 1) індивідуального;
2) міжособистісного; 3) організаційного.
Кожен з цих підходів, незалежно один
від одного, описує процес виникнення
емоційного вигорання на різних рівнях.
Специфіка професій соціономічного типу дає
можливість розглядати емоційне вигорання
фахівців в контексті кожного названого
підходу.
Представники
індивідуального
підходу (А. Пайнс) за причини вигорання
вважають особливості мотиваційної та

емоційної сфери, зокрема дисонанс між
високим рівнем професійних домагань та
неуспішністю
діяльності,
підвищену
чутливість до соціальних подразників,
гіпертрофоване
почуття
соціальної
справедливості, високу сензетивність та ін.
Прихильники
міжособистісного
підходу (зокрема, К. Маслач) основною
причиною емоційного вигорання вважають
міжособистісні
відносини
фахівця
із
суб’єктами
професійної
діяльності,
дисгармонію стосунків між працівниками
соціономічних професій та реципієнтами, що
підкреслює важливість міжособистісних
стосунків у виникненні вигорання.
Представники організаційного підходу
за причини емоційного вигорання вважають
фактори робочого середовища, а саме:
великий обсяг роботи, понаднормований
робочий
день,
нераціональний
стиль
керівництва, підпорядкованість формальним
вимогам, відсутність визнання праці або
винагороди за виконану роботу. Все це
призводить до зниження робочої мотивації,
емоційної залученості у справу, зниження
загального емоційного фону, виникнення
почуття несправедливості. [3, 5, 6]
Усі перераховані причини ведуть до
нервово-психічної напруги, яка веде до
професійної деформації. Та оскільки людина
досить цілісна структура, вона шукає шляхи
захисту від неї. Одним з них є виникнення
синдрому емоційного вигорання. Вигорання
відбувається поступово і може тривати
роками.
Таким чином, синдром емоційного
вигорання може розглядатись як форма
професійної деформацій, при якій у фахівця
проявляється почуття невідповідності між
власними можливостями та вимогами
професійного
середовища;
неадекватна
оцінка своїх можливостей; зниження почуття
власної значущості та ефективності своїх дій.
Синдром
емоційного
вигорання
включає в себе складові і стадії.
В.Свиридюк
виділяє
5
стадій;
розчаруванн, роздратування, виснаження,
психосоматичний дискомфорт і формування
залежності
(кофеїнової,
нікотинової,
алкогольної, комп'ютерної тощо).[6]
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За В.Свиридюком стадія розчарування
полягає у появі у працівника відчуття, що
йому нічого більше не подобається, робота і
спілкування з колегами не приносять
задоволення,
працівник
не
лише
незадоволений
роботою
(посадою
і
зарплатою), він впевнений, що результати
діяльності не варті тих зусиль, що він
затрачає, він поміняв би роботу, якби була
така можливість.[6]
На стадії роздратування працівника
дратують оточуючі: голосна музика і розмови
людей у громадському транспорті, поведінка
дітей у громадських місцях, розмови і
поведінка
близьких
людей
(дітей,
чоловіка/дружини, батьків). Дратують неживі
предмети: ключі, що не підходять до замка,
«неслухняна» застібка на одежі, реклама,
недолугі телепередачі,
піар політиків і
артистів. Працівник нервує (злиться), коли
його підганяють на роботі і вдома, легко
втрачає терпець, коли шукає річ (документ),
про яку забув куди її поклав.[6]
Стадія виснаження за В.Свиридюком
характеризується
тим, що збільшилась
кількість помилок в роботі, хронічно бракує
часу, предмети випадають з рук. З'явилося
відчуття постійної втоми, сонливість,
погіршилась пам'ять, втрачено почуття
гумору,
неможливо
сконцентруватися,
(зосередитися) на будь-чому.[6]
Стадія
психосоматичного
дискомфорту: турбує відчуття незвіжого
подиху, (неприємного запаху з рота),
кровоточать ясна, турбують серцебиття,
пітливість, відчуття «нестачі» повітря при
ходьбі і в спокої, відчуття «комля в горлі»,
печія, біль в епігастрії, головний біль,
головокружіння, турбують болі внизу
живота, болі в хребті, в попереку, почало
рідіти волося на голові, сиплеться лупа,
з'явилась рання сивина. Означені симптоми
на цій стадії не є ознаками хвороби, а
фунціональних розладів (передхвороби) [6]
Стадія
формування
залежності
(алкогольної, нікотинової, кофеїнової) за
В.Свиридюком характеризується наступними
проявами. Працівник не відчуває поваги до
себе з боку оточуючих, на його думку підбір
колег по роботі вкрай невдалий. Конфлікти
на роботі і вдома стали постійними.. Він/вона

став/ла більше вживати алкогольних напоїв,
кави, палити цигарок. Його/її турбує
вранішній кашель, нудота, відсутність
апетиту, натомість хочеться випита пива або
вина, випалити натще кілька сигарет.
Він/вона незадоволений/а своїм особистим
сексуальним життям. [6]
К.Маслач
виділяє
три
основні
складові:
емоційне
виснаження,
деперсоналізацію та редукцію професійних
досягнень. Саме визначення проявів цих
складових (симптомів) синдрому емоційного
вигорання й буде включено в емпіричну
частину нашого дослідження.
Значну кількість досліджень синдрому
емоційного вигорання було спрямовано на
вивчення умов його виникнення.
Ми припустили, що однією з
детермінант
виникнення
синдрому
емоційного вигорання може бути така
особистісна
характеристика
як
відповідальність.
Відповідальність особистості є однією
з складних та малодосліджених проблем в
сучасній психології (Г.О.Балл, К.Муздибаєв,
В.П.Прядеин, В.Г.Сахарова,О.В.Чумаковата
ін.).
Це
викликано
багатогранністю
відповідальності та її тісним переплетінням з
іншими
психологічними
поняттям.
Традиційно відповідальність розглядається
як системна якість, стійка характеристика
суб’єкта, стабільна риса особистості. Вона
пов’язується з внутрішнім контролем
(самоконтролем) та внутрішньою регуляцією
(саморегуляцією) діяльністю особистості;
готовністю відповідати за наслідки власних
дій, поведінки, практичного відношення до
реальних умов існування.[4;5;7]
Відповідальність, як здатність і
готовність до відповідальної поведінки,
реалізується
тільки
при
наявності
усвідомленого
вибору.
Для
визнання
людиною особистої відповідальності за свої
дії мінімально необхідним є «погляд назад»:
визнання себе автором і прийняття наслідків
здійснених дій [7]
Структура відповідальності з позиції
екзестенційного підходу запропонований О.В
Чумаковою та С.П Лукяновою. Перший
компонент - усвідомлення відповідальності в
перспективі – усвідомлення ситуації, бачення
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альтернатив та прогноз наслідків. Важлива
реалістична оцінка особистістю можливостей
ситуації, а також оцінка своїх можливостей
відносно цієї ситуації. Другий компонент –
усвідомлення відповідальності в актуальний
час. Головний акцент в даній підструктурі
робиться на усвідомлений вибір. Дослідниці
розмежовують
поняття
«нав’язана
відповідальність
»
та
«особисті
відповідальність».
Нав’язана
відповідальність – це відповідальність яка
закріплена за людиною ззовні суспільними
структурами, особиста відповідальність – це
відповідальність, яку людина сама бере на
себе в результаті усвідомлення здійсненого
вибору. Третій компонент – усвідомлення
відповідальності в ретроспективі. Даний
компонент відображає необхідність визнання
людиною авторства своїх дій і прийняття їх
наслідків. Оскільки відмова у визнанні
власного авторства є одним із способів
уникнути особистої відповідальності, то його
визнання є самоціллю, людина має
усвідомлювати наслідки зробленого вибору
та брати за нього відповідальність. Водночас,
при відмові людини визнавати власне
авторство, відмові приймати наслідки вибору
особиста відповідальність трансформується в
особисту безвідповідальність. Отже, особиста
відповідальність не реалізується, а нав’язана
– не знімається [7].
Досить
актуальним
залишається
питання виділення чинників, які впливають
на формування особистої відповідальності та
сприятимуть
становленню
особистого
зростання і самоактуалізації, ефективному
управлянню
власним
життям.
Відповідальність не дана людині від
народження, вона формується в ситуаціях,
які вимагають її прояву. Кожна конкретна
діяльність висуває певні вимоги до прояву
відповідальності, тому і формування цієї
якості часто вивчається в певних сферах
життєдіяльності людини.
Для формування відповідальності на
перший план виходять такі навички, як
здатність
до
аналізу
альтернатив,
прогнозування наслідків і здійснення, на цій
основі,
усвідомленого
вибору.
Лише
поєднання цих складових є реальним

інструментом
управління
власним
життям [7].
Категорія відповідальності належить
до числа таких питань, рішення яких має
важливе теоретичне та практичне значення
для
тих,
хто
за
професіональними
обов’язками допомагає людям.
Частіше в наукових роботах з
проблеми відповідальності розкривають
зв’язок даної характеристики з успішністю
діяльності. На наш погляд, прояви окремих
детермінант відповідальності можуть бути
зовнішніми
маркерами
емоційного
вигорання.
Мета дослідження: проаналізувати
поняття відповідальності, її структури та
способів її формування як умови запобігання
емоційному вигоранню та встановлення
взаємозв’язку складових відповідальності та
симптомів емоційного вигорання.
Матеріали
та
методи.
Експериментальна частина дослідження
проводилася на вибірці фахівців, які є
представниками соціономічних професій
(психологи, педагоги, соціальні працівники).
Вибірка складалася з 60 осіб у віці від 22 до
36 років.
Для оцінки проявів
професійного
вигорання використовувалась методика МВІ,
розроблена на основі моделі К. Маслач і С.
Джексон (адаптованої Н. Водоп'яновою).
Методика дозволяє оцінити загальний рівень
вигорання, а також структуру наявного
вигорання за трьома субшкалами: емоційне
виснаження,
деперсоналізація,
редукція
особистих досягнень.
Для
дослідження
прояву
відповідальності
використовувався
опитувальник багатомірно-функціонального
аналізу відповідальності В.П. Прядєїна. Цей
опитувальник дає можливість діагностувати
відповідальність
як
системну
якість,
розглядати
функціональну
єдність
мотиваційних,
емоційних,
когнітивних,
динамічних,
регуляторно-вольових
та
продуктивних складових. Мотиваційний
компонент відповідальності розглядається з
позиції
соціоцентричності
та
егоцентричності; динамічний компонент
діагностується по параметрам ергічності
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(самостійності) та аергічності (нерішучості та
необов’язковості); когнітивний компонент – з
позиції усвідомленості та обізнаності;
продуктивний (результативний) компонент
розглядається
в
комунікативній
та
суб’єктивній сферах; регулятивно-вольовий
компонент – з позиції інтернальності
(активності) та екстернальності (пасивності).
Також В.П. Прядєїн однією з основних
властивостей особистості, що визначає її
спрямованість,
виділяє
прагнення,
та
розглядає два його види: інструментальностильове та змістовно-смислове.
Тест «Шкала контролю за дією»,
розроблений Ю.Кулем та адаптований С.О.
Шапкіним що містить три субшкали:
контроль за дією при плануванні, контроль за
дією при реалізації, контроль за дією при
невдачі, яка була використана нами для
доповнення переліку складових особистісної
відповідальності.
Результати та їх обговорення. За
результатами
дослідженнями
емоційне
виснаження притаманне на високому та дуже
високому рівні 23% опитаних. Дана
компонента
професійного
вигорання
проявляється у зниженому емоційному фоні,
байдужості,
відчутті
емоційної
спустошеності та втоми, яке викликане
власною роботою .В той же час, серед всіх
форм вигорання найбільший відсоток
респондентів, що мають низький рівень

спостерігається
саме
в
емоційному
виснаженні (55%). (Див Рис.1)
Високі
показники
проявів
професійного
вигорання
в
учасників
дослідження
відносяться
до
форми
деперсоналізації, яка може проявлятися в
деформації відносин з іншими людьми в бік
залежності від них підсиленні негативізму,
цинічності установок і почуттів по
відношенню до клієнтів, колег тощо).
Високий та дуже високий рівень прояву
даного аспекту вигорання демонструють 36%
працівників, при цьому тільки 22% опитаних
мають низький прояв деперсоналізації. Дана
форма прояву професійного вигорання може
виникати як механізм психологічного
захисту в процесі професійної адаптації.
До редукції особистих досягнень, яка
проявляється в нівелюванні професійних
досягнень,
негативному ставленні
до
професійної діяльності, обов’язкам, на
високому та дуже високому рівні схильні
20% опитаних. Вони мають тенденції до
негативного
оцінювання
себе,
своїх
професійних досягнень і успіхів, заниження
службових переваг і можливостей, в
недооцінці власної гідності, обмеженні своїх
можливостей, обов'язків по відношенню до
інших. Разом з цим, 50% респондентів мають
середній рівень, а 30% - низький та дуже
низький рівень вигорання в розрізі даної
форми.

60
50
40
Виснаження
30

Деперсоналізація
Редукція

20
10
0
Дуже низький

Низький

Середній

Високий

Дуже високий

Рис. 1. Прояви синдрому емоційного вигорання
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Таким
чином,
очевидним
стає
проблема зменшення проявів синдрому
професійного вигорання.
Аналіз прояву різних компонентів
відповідальності (мотиваційний, емоційний,
когнітивний,
регуляційно-вольовий,
динамічний, продуктивний), показав, що
переважна більшість цих компонентів на
високому рівні проявлялася лише у 17%
досліджуваних. У переважної частини (74%)
досліджуваних
прояв
складових
відповідальності варіював від дуже високих
балів по одним шкалам, до дуже низьких
показників по інших. У 9 % досліджуваних –
більшість показників на низькому рівні.
Аналіз первинних даних виявив деякі
закономірності. Так складові: когнітивна
усвідомленість, суб’єктна продуктивність,
соціоцентрична мотивація у переважної
більшості досліджуваних мали високий
прояв. Водночас показники: труднощі, які
пов’язані з оточенням та динамічна
аергічність частіше мали низький прояв у
досліджуваних. Ці дані частково були
підтверджені на рівні середніх значень.
Максимальних прояв компонентів стенічної
емоційності (х = 25,7) та когнітивної
усвідомленості (х = 25,4) вказує на глибоке,
цілісне розуміння відповідальності та
наявність позитивних емоцій при виконанні
відповідальних справ.
Найнижчий прояв

таких показників, як когнітивна обізнаність
(х = 19,3) та регуляторна екстернальність (х =
19,3) вказує на часткове розуміння
досліджуваними
суті
відповідальності,
прийняття дещо пасивної позиції, залежності
від інших людей та зовнішніх обставин.
Подальше
дослідження
було
спрямоване в площину кореляційного
аналізу. Розгляд масиву взаємозв’язків був
здійснений з двох позицій: внутрішні зв’язки
між різними компонентами відповідальності,
і виявлення взаємозв’язків складових
відповідальності з різними особливостями
особистості.
Проведений
кореляційний
аналіз
показав наявність численних значущих
взаємозв’язків між різними компонентами
відповідальності, які умовно нами були
поділені на два блоки за критерієм наявності
чи відсутності взаємозв’язків між різними
компонентами. Ці блоки відрізняються не
лише наявністю значущих взаємозв’язків між
собою, та відсутністю таких взаємозв’язків з
показниками іншого блоку, а й змістовним
аспектом. Так, до першого блоку ввійшли
показники: динамічність ергічна, мотивація
соціоцентрична, когнітивна усвідомленість,
продуктивність предметна та суб’єктна,
регуляторна інтернальність, емоційність
стенічна прагнення змістовно-смислові та
інтструментально-стильові (див. табл..1).
Таблиця 1.

Взаємозв’язокпрояву компонентів відповідальності
Компоненти
МС
КУ
ПП
ЕС
РІ
ПІС
ПС
ПЗС

ДЕ
0,54**
0,35**
0,53**
0,48**
0,65**
0,51**
0,33**
0,52**

МС
1
0,64**
0,57**
0,46**
0,46**
0,53**
0,35**
0,60**

КУ
1
0,55**
0,32*
0,38**
0,48**
0,34**
0,50**

ПП
1
0,59**
0,52**
0,53**
0,47**
0,43**

ЕС
1
0,35**
0,41**
0,29*
0,42**

РІ
1
0,65**
0,54**
0,53**

Примітка: * (p<0,05); ** (p<0,01)
Самостійність та ретельне виконання
важких і відповідальних завдань, почуття
обов’язку та бажання бути серед людей,

орієнтація на результат, як в колективних,
так і в особистих справах, прагнення, які
характеризуються особистою енергійністю,
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рішучістю, добросовісність та обов’язковість,
незалежність при виконанні відповідальних
справ та позитивне налаштування – так
можна характеризувати високо відповідальну
особистість. Враховуючи чисельну кількість
взаємозв’язків та високий рівень їх
значущості
між
цими
компонентами
відповідальності, можна стверджувати, що
розвиток та формування кожного з цих

компонентів буде підвищувати рівень прояву
відповідальності в цілому.
Другий блок об’єднав такі компоненти
відповідальності: труднощі особистісні та
операційні,
мотивація
егоцентрична,
динамічна
аергічність,
регуляторна
екстернальність, когнітивна обізнаність (див.
табл.2).
Таблиця 2

Взаємозв’язок прояву компонентів відповідальності
Компоненти
ДАЕ
МЕ
КО
ЕА
РЕ

ТОС
0,36**
0,27*
0,39**
0,25*

ДАЕ
1
0,27*
0,38**
0,38**
0,64**

МЕ
1
0,42**
0,46**
0,47**

КО
1
0,47**

ТО
0,25*
0,55**
0,44**
0,46**
0,37**

Примітка: * (p<0,05); ** (p<0,01)
Поверхневе
розуміння
відповідальності,
нерішучість
та
необов’язковість людини, відмова від
виконання
важких
завдань,
невміння
справитися з труднощами як особистого
характеру, так і завдань, які залежать від
зовнішніх
показників,
екстернальність
(пасивність) та егоцентрична мотивація,
бажання привернути
увагу,
отримати
винагороду і уникнути покарання – таке
стійке поєднання компонентів буде заважати,
на нашу думку, прояву відповідальної
поведінки і знижувати її. Цілісний розвиток
особистості, зниження прояву будь якого з
компонентів цього блоку, усвідомлення суті
відповідальності та її важливості буде
корисним та сприятиме формуванню вищої
особистісної відповідальності.
Дослідження
взаємозв’язків
компонентів
відповідальності
з
особливостями особистості виявив певні
тенденції. Найбільша кількість взаємозв’язків
зосереджена
навколо
показника
саморегуляції. Саморегуляція
позитивно
корелює з мотивацією соціоцентричною
(r= 30; p<0,05), прагненнями змістовносмисловими (r= 46; p<0,01), прагненнями
інтструментально-стильовими (r= 34; p<0,01),
регуляторною інтернальністю (r= 25; p<0,05),

продуктивністю суб’єктною (r= 34; p<0,01),
та негативно з емоційність астенічна (r= -34;
p<0,01), динамічна аергічність (r= -25;
p<0,05). Виходячи з наведеного ми можемо
стверджувати, що підвищення показника
саморегуляції, навчання особистості засобам
саморегуляції, приділення уваги розвитку
цієї риси особистості буде сприяти
формуванню особистісної відповідальності.
Наступна
група
позитивних
взаємозв’язків була виявлена навколо
показника
«контроль
за
дією
при
плануванні». Він корелює з динамічністю
ергічною
(r= 30;
p<0,05),
мотивацією
соціоцентричною
(r= 26;
p<0,05),
регуляторною інтернальність (r= 40; p<0,01),
прагненнями інтструментально-стильовими
(r= 43; p<0,01) та змістовно-смисловими
(r= 25; p<0,05). Можна зробити висновок, що
для формування відповідальності особистості
досить корисним і дієвим буде навчання
молоді вмінням планувати та оволодіння
ними знаннями з тайм-менеджменту.
Навколо показника «контроль за дією
при невдачі» також наявні значущі
взаємозв’язки з деякими компонентами
відповідальності. Так, контроль за дією при
невдачі позитивно корелює з прагненнями
змістовно-смисловими (r= 26; p<0,05) та
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інтструментально-стильовими (r= 30; p<0,05)
та негативно з особистісними труднощами
(r= -025; p<0,5) та астенічною емоційністю
(r= -25; p<0,05). Можна припустити, що
людина, яка має стійку спрямованість
особистості, вміє долати тривожність,
невпевненість, здатна бути позитивно більш
конструктивно і продуктивно справиться з
ситуаціями неуспіху та невдачі. Також існує
позитивний значущий взаємозв’язок між
контролем за дією при невдачі та контролем
за дією при плануванні (r= 40; p<0,01), що
свідчить
про
важливість
вміння
контролювати свої дії, управляти собою.
Наступним
етапом
нашого
дослідження було власно встановлення
взаємозв’язку змінних відповідальності та
симптомів емоційного вигорання.
Результати кореляційного аналізу
показників емоційного вигорання: емоційне
виснаження,
деперсоналізація,
редукція
особистісних
очікувань
і
змінних
відповідальності зафіксували статистично
достовірні зв'язки (p<0,05).
Компонент «емоційне виснаження»
безпосередньо корелює з показником
«особистісні труднощі» (0,34). Також
виявлено зворотні зв’язки із змістовносмисловими
прагненнями
(-0,35),
когнітивною осмисленістю (-0,35), контролем
за дією при плануванні (-0,36) та контролем
за дією при невдачі (-0,30). Отримані
кореляти відображають те, що фазу
емоційного
виснаження
переживають
тривожні, невпевнені особистості, які
характеризуються
зниженими
рівнями
відповідальності, сумлінності, альтруїзма,
відсутності спрямованості на соціальне
оточення, слабо вираженим контролем за
дією як при плануванні так і при переживанні
невдачі.
Компонент «деперсоналізація» має
лише негативні кореляти з показниками
змістовно-смисловими прагненнями (-0,34),
регуляторною
інтернальністю
(-0,26),
динамічною ергічністю (-0,31), контролем за
дією при плануванні (-0,42) та контролем за
дією при невдачі (-0,38).
З наростанням проявів емоційного
вигорання,
зокрема
деперсоналізації,

працівник
стає
більш
імпульсивним,
відбувається зниження контроля за власними
в різних як виробничих, так і побутових
ситуаціях,
зменшується
особистісна
відповідальність, сумлінність, альтруїзм,
значно знижується або взагалі відсутня
спрямованості на інших, проявляється
байдужість до оточуючих людей, частіше
виникає бажання усамітнитись зниження
проявів
творчості,
самостійності,
самокритичності та незалежності при
виконанні складних та відповідальних справ.
Компонент «редукція професійних
досягнень» корелює з найбільшою кількістю
чинників відповідальності як показника
особистісної
саморегуляції.
Зв’язок
виявляється
із
змістовно-смисловими
прагненнями
(-0,38),
соціоцентричною
мотивацією (-0,27), динамічною ергічністю (0,30), контролем за дією при плануванні (0,43) та контролем за дією при невдачі (0,31).
Прямий
зв’язок проявився
у
показниках емоційної астенічності (0,29),
егоцентричної мотивації (0,33) та динамічної
аергічносі (0,41). Редукція може проявлятися
як спроба полегшити або скоротити свої
обов'язки, які вимагають енергетичних
витрат. Одночасно можна говорити про
зниження проявів альтруїстичного характеру,
зниження сумлінності, зменшення бажання
бути серед людей, домінування особистісних
інтересів над суспільними, поверхневе
ставлення до своїх прямих обов’язків,
ухилення від виконання важких та
відповідальних завдань, а й іноді ігнорування
їх,
байдужість, песимізм, зниження
саморегуляції при плануванні дій та
контролю за їх виконанням, особливо при
виникненні проблем, зниженням загального
емоційного фону.
Отже, на конативному рівні у
респондентів
з
проявами
емоційного
вигорання
відзначається
пасивність,
виконання
професійних
обов’язків
відбувається за однотипними поведінковими
схемами. Відповідальну поведінку такі
працівники демонструють виключно під
впливом
зовнішніх
обставин
та
за
спонукання з боку інших, професійні
обов’язки виконують формально, байдужі як
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до результатів діяльності, так і до її оцінки.
Бідний діапазон емоційних проявів, частий
пригнічений настрій, апатія та інші негативні
емоційні прояви.
Виходячи з отриманих результатів,
актуальною
постає
проблема
психопрофілактики та подолання наслідків
емоційного
вигорання
спеціалістів
соціономічних професій.
Важливим принципом попередження
синдрому
емоційного
вигорання
є
дотримання вимог психогігієни самими
працівниками. У зв’язку з цим профілактиці
та забезпеченню психогігієни працівника з
«групи
ризику»
необхідно
приділяти
особливу увагу та сприяти створенню
системи
психологічної
допомоги,
спрямованої
на
збереження
здоров’я
соціальних працівників та зменшення
соціальних ризиків.
При
розробці
такої
системи
психологічної
допомоги
особистість
можливо
розглядати
за
зразком
саморегулюючої
системи,
стрижневим
компонентом якої є індивідуальний стиль
діяльності,
здатність
людини
до
саморегуляції та самоактуалізації.
Розглядаючи особистісні та соціальні
ресурси подолання емоційного вигорання,
необхідно брати до уваги моделі і стратегії
поведінки,
які
обумовлені
життєвою
позицією
особистості,
її
активністю,
потребами в самореалізації свого потенціалу.
Висновки
і
перспективи
подальшого
дослідження.
Отже,
за
результатами нашого теоретико-емпіричного
дослідження біля третини демонструють
високі показники емоційного вигорання.
Переважаючим
у виборці симптомом
вигорання є деперсоналізація.
Існує
взаємозв’язок
емоційного
вигорання
та
окремих
показників
відповідальності особистості. Визначені
зв'язки
між
показниками
емоційного
вигорання і параметрами відповідальності,

свідчать про зниження загального емоційного
тонусу,
сумлінності,
альтруїзму,
спрямованості на соціальне оточення,
зниженому контролю за власною діяльністю
тощо. Тобто емоційне вигорання достатньо
суттєво впливає на сферу саморегуляції
особистості.
Виходячи з отриманих результатів,
актуальною
постає
проблема
психопрофілактики та подолання наслідків
емоційного вигорання шляхом формування
відповідальності.
Дослідження дозволило виявити такі
чинники, які можуть сприяти формуванню
відповідальності:
- розвиток
таких
складових
відповідальності,
як
соціоцентрична
мотивація, самостійність, інтернальність,
когнітивний, результативний компоненти та
спрямованість
особистості
сприятимуть
підвищенню особистісної відповідальності;
- оволодіння навичками саморегуляції,
вміннями планувати та озброєння знаннями з
тайм-менеджменту;
- важливий момент у формуванні
відповідальності – емоційна сфера: розвиток
емпатії, прояв позитивних емоцій тощо.
Розробка програми розвитку особистої
відповідальності з урахуванням виявлених
особливостей є завданням для подальшого
дослідження.
При
розробці
такої
системи
психологічної
допомоги
особистість
можливо
розглядати
за
зразком
саморегулюючої
системи,
стрижневим
компонентом якої є індивідуальний стиль
діяльності,
здатність
людини
до
саморегуляції та самоактуалізації.
Розглядаючи особистісні та соціальні
ресурси подолання емоційного вигорання,
необхідно брати до уваги моделі і стратегії
поведінки,
які
обумовлені
життєвою
позицією
особистості,
її
активністю,
потребами в самореалізації свого потенціалу.
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ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК УМОВА ЗАПОБІГАННЯ СИНДРОМУ ЕМОЦІЙНОГО
ВИГОРАННЯ
Максимець С.М., Фриз І.В.
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Резюме. Актуальність теми визначається суперечністю між стрімкими змінами в
соціально-економічній сфері суспільства, та вимогами, що пред’являє суспільство до
професійної діяльності фахівців професій типу «людина-людина». В умовах знецінення
значущості інтелектуальної праці, певного зрушення соціальних цінностей актуальності
набувають наукові розробки спрямовані на діагностику, корекцію та профілактику як проявів,
так й різноманітних психологічних чинників та умов виникнення такого наслідку професійного
стресу як емоційного вигорання, одним з яких є відповідальність.
Метою нашого дослідження є аналіз поняття відповідальності, її структури та
способів її формування як умови запобігання емоційному вигоранню та встановлення
взаємозв’язку складових відповідальності та симптомів емоційного вигорання.
Аналіз досліджень проблеми емоційного вигорання показав, що цей феномен
трактується неоднозначно: як професійна деформацію, яка негативно відбивається на
професійній діяльності (X. Фрейденбергер, К. Маслач, А. Лэнгле, К. Чернисс); як механізм
психологічного захисту, який включається як адаптивна реакція організму на професійну
перевтому та дозволяє регулювати психічні прояви і захищати психіку від негативних
емоційних впливів (В. Бойко, Н.Водоп’янова, В.Орел); як «хворобу спілкування» (В. Козієв, Л.
Колєснікова), яка є наслідком перевтоми від необхідності тривалого перебування в соціумі,
відсутності можливості усамітнитись.
Значну кількість досліджень синдрому емоційного вигорання було спрямовано на
вивчення умов його виникнення.
Ми припустили, що однією з детермінант виникнення синдрому емоційного вигорання
може бути така особистісна характеристика як відповідальність.
В літературі відповідальність розглядається з різних позицій: в контексті вольових
якостей, що проявляється в здійсненні контролю над діяльністю людини (Д.О.Леонтьєв,
К.Муздибаєв); як поліфункціональне поняття, що передбачає усвідомлення готовності і
авторства подій власного життя: почуттів, рішень, вчинків; (В.Г.Сахарова); як властивість
особистості (К. Муздибаєв); як умову для особистого зростання і самоактуалізації, а також
є інструментом для ефективного управляння власним життям (О.В Чумакова,С.П Лукянова).
В нашому дослідженні ми прагнули з’ясувати, чи є серед компонентів відповідальності
чинники, розвиток та формування яких впливатиме на зменшення емоційного вигорання і
розглядали його з позиції складових: емоційного виснаження, деперсоналізації та редукції
професійних досягнень.
Результати емпіричного дослідження показали, що емоційне виснаження притаманне
на високому та дуже високому рівні 23% опитаних. Високий та дуже високий рівень прояву
даного аспекту вигорання демонструють 36% працівників, при цьому тільки 22% опитаних
мають низький прояв деперсоналізації. До редукції особистих досягнень, яка проявляється в
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нівелюванні професійних досягнень, негативному ставленні до професійної діяльності,
обов’язкам, на високому та дуже високому рівні схильні 20% опитаних.
Таким чином, очевидним стає проблема зменшення проявів синдрому професійного
вигорання.
Аналіз прояву різних компонентів відповідальності (мотиваційний, емоційний,
когнітивний, регуляційно-вольовий, динамічний, продуктивний), показав, що переважна
більшість цих компонентів на високому рівні проявлялася лише у 17% досліджуваних. У
переважної частини (74%) досліджуваних прояв складових відповідальності варіював від дуже
високих балів по одним шкалам, до дуже низьких показників по інших. У 9 % досліджуваних –
більшість показників на низькому рівні.
Аналіз дослідження відповідальності та її чинників виявив деякі закономірності. Так
складові: когнітивна усвідомленість, суб’єктна продуктивність, соціоцентрична мотивація у
переважної більшості досліджуваних мали високий прояв. Водночас показники: труднощі, які
пов’язані з оточенням та динамічна аергічність частіше мали низький прояв у досліджуваних.
Ці дані частково були підтверджені на рівні середніх значень. Максимальних прояв
компонентів стенічної емоційності (х = 25,7) та когнітивної усвідомленості (х = 25,4) вказує
на глибоке, цілісне розуміння відповідальності та наявність позитивних емоцій при виконанні
відповідальних справ. Найнижчий прояв таких показників, як когнітивна обізнаність (х = 19,3)
та регуляторна екстернальність (х = 19,3) вказує на часткове розуміння досліджуваними суті
відповідальності, прийняття.
Дослідження взаємозв’язків компонентів відповідальності з особливостями особистості
виявив певні тенденції. Найбільша кількість взаємозв’язків зосереджена навколо показника
саморегуляції. Саморегуляція позитивно корелює з мотивацією соціоцентричною (r= 30;
p<0,05), прагненнями змістовно-смисловими (r= 46; p<0,01), прагненнями інтструментальностильовими (r= 34; p<0,01), регуляторною інтернальністю (r= 25; p<0,05), продуктивністю
суб’єктною (r= 34; p<0,01), та негативно з емоційність астенічна (r= -34; p<0,01), динамічна
аергічність (r= -25; p<0,05). Виходячи з наведеного ми можемо стверджувати, що підвищення
показника саморегуляції, навчання особистості засобам саморегуляції, приділення уваги
розвитку цієї риси особистості буде сприяти формуванню особистісної відповідальності.
Наступна група позитивних зваємозв’язків була виявлена навколо показника «контроль
за дією при плануванні». Він корелює з динамічністю ергічною (r= 30; p<0,05), мотивацією
соціоцентричною (r= 26; p<0,05), регуляторною інтернальність (r= 40; p<0,01), прагненнями
інтструментально-стильовими (r= 43; p<0,01) та змістовно-смисловими (r= 25; p<0,05).
Можна зробити висновок, що для формування відповідальності особистості досить корисним і
дієвим буде навчання молоді вмінням планувати та оволодіння ними знаннями з таймменеджменту.
Навколо показника «контроль за дією при невдачі» також наявні значущі взаємозв’язки з
деякими компонентами відповідальності. Так, контроль за дією при невдачі позитивно корелює
з прагненнями змістовно-смисловими (r= 26; p<0,05) та інтструментально-стильовими
(r= 30; p<0,05) та негативно з особистісними труднощами (r= -025; p<0,5) та астенічною
емоційністю (r= -25; p<0,05). Можна припустити, що людина, яка має стійку спрямованість
особистості, вміє долати тривожність, невпевненість, здатна бути позитивно більш
конструктивно і продуктивно справиться з ситуаціями неуспіху та невдачі. Також існує
позитивний значущий взаємозв’язок між контролем за дією при невдачі та контролем за дією
при плануванні (r= 40; p<0,01), що свідчить про важливість вміння контролювати свої дії,
управляти собою.
Наступним етапом нашого дослідження було власно встановлення взаємозв’язку змінних
відповідальності та симптомів емоційного вигорання (p<0,05).
Компонент «емоційне виснаження» безпосередньо корелює з показником «особистісні
труднощі» (0,34). Також виявлено зворотні зв’язки із змістовно-смисловими прагненнями (МАГІСТР МЕДСЕСТРИНСТВА № 2 (20) 2018
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0,35), когнітивною осмисленістю (-0,35), контролем за дією при плануванні (-0,36) та
контролем за дією при невдачі (-0,30). Отримані кореляти відображають те, що фазу
емоційного
виснаження
переживають
тривожні,
невпевнені
особистості,
які
характеризуються зниженими рівнями відповідальності, сумлінності, альтруїзма, відсутності
спрямованості на соціальне оточення, слабо вираженим контролем за дією як при плануванні
так і при переживанні невдачі.
Компонент «деперсоналізація» має лише негативні кореляти з показниками змістовносмисловими прагненнями (-0,34), регуляторною інтернальністю (-0,26), динамічною ергічністю
(-0,31), контролем за дією при плануванні (-0,42) та контролем за дією при невдачі (-0,38).
Компонент «редукція професійних досягнень» корелює з найбільшою кількістю чинників
відповідальності як показника особистісної саморегуляції. Зв’язок виявляється із змістовносмисловими прагненнями (-0,38), соціоцентричною мотивацією (-0,27), динамічною ергічністю
(-0,30), контролем за дією при плануванні (-0,43) та контролем за дією при невдачі (-0,31).
Прямий зв’язок проявився у показниках емоційної астенічності (0,29), егоцентричної мотивації
(0,33) та динамічної аергічносі (0,41). Редукція в допомогаючих професіях може проявлятися як
спроба полегшити або скоротити свої обов'язки, які вимагають енергетичних витрат
Висновки і перспективи подальшого дослідження. Виходячи з отриманих результатів,
актуальною постає проблема психопрофілактики
та подолання наслідків емоційного
вигорання шляхом формування відповідальності.
Дослідження дозволило виявити такі чинники, які можуть сприяти формуванню
відповідальності:
- розвиток таких складових відповідальності, як соціоцентрична мотивація,
самостійність, інтернальність, когнітивний, результативний компоненти та спрямованість
особистості сприятимуть підвищенню особистісної відповідальності;
- оволодіння навичками саморегуляції, вміннями планувати та озброєння знаннями з
тайм-менеджменту;
- важливий момент у формуванні відповідальності – емоційна сфера: розвиток емпатії,
прояв позитивних емоцій тощо.
Розробка програми розвитку особистої відповідальності з урахуванням виявлених
особливостей є завданням для подальшого дослідження.
При розробці такої системи психологічної допомоги особистість можливо розглядати
за зразком саморегулюючої системи, стрижневим компонентом якої є індивідуальний стиль
діяльності, здатність людини до саморегуляції та самоактуалізації.
Розглядаючи особистісні та соціальні ресурси подолання емоційного вигорання,
необхідно брати до уваги моделі і стратегії поведінки, які обумовлені життєвою позицією
особистості, її активністю, потребами в самореалізації свого потенціалу.
Ключові слова: відповідальність, формування відповідальності, особистість, особиста
відповідальність. емоційне вигорання, симптом.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК УСЛОВИЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СИНДРОМА
ЕМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
Максимець С.М., Фриз І.В.
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Резюме. Актуальность темы определяется противоречием между стремительными
изменениями в социально-экономической сфере общества, и требованиями, которые
предъявляет общество к профессиональной деятельности специалистов профессий типа
«человек-человек». В условиях обесценивания значимости интеллектуального труда,
определенного смещения социальных ценностей актуальность приобретают научные
разработки, направленные на диагностику, коррекцию и профилактику, как проявлений, так и
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различных психологических факторов и условий возникновения такого последствия
профессионального стресса как эмоциональное выгорание, одним из которых является
ответственность.
Целью нашего исследования является анализ понятия ответственности, ее структуры
и способов ее формирования как условия предотвращения эмоционального выгорания и
установления взаимосвязи составляющих ответственности и симптомов эмоционального
выгорания.
Анализ исследований проблемы эмоционального выгорания показал, что этот феномен
трактуется неоднозначно:
как профессиональная деформация, которая негативно
отражается на профессиональной деятельности (X. Фрейденбергер, К. Маслач, А. Лэнгле, К.
Чернисс), как механизм психологической защиты, который включается как адаптивная
реакция организма на профессиональное переутомление и позволяет регулировать психические
проявления и защищать психику от негативных эмоциональных воздействий (В. Бойко
Н.Водопьянова, В.Орел), как «болезнь общения» (В. Козиев, Л. Колесникова), которая является
следствием переутомления от необходимости длительного пребывания в социуме, отсутствие
возможности уединиться.
Значительное количество исследований синдрома эмоционального выгорания было
направлено на изучение условий его возникновения.
Мы предположили, что одной из детерминант возникновения синдрома эмоционального
выгорания может быть такая личностная характеристика как ответственность.
В литературе ответственность рассматривается с разных позиций: в контексте
волевых качеств, проявляется в осуществлении контроля над деятельностью человека
(Д.О.Леонтьев, К.Муздибаев) как полифункциональное понятие, предполагающее осознание
готовности и авторства событий собственной жизни: чувств, решений, поступков;
(В.Г.Сахарова) как свойство личности (К. Муздибаева) как условие для личностного роста и
самоактуализации, а также является инструментом для эффективного управления
собственной жизнью (О.В Чумакова, С.П Лукьянова).
В нашем исследовании мы стремились выяснить, есть ли среди компонентов
ответственности факторы, развитие и формирование которых будет влиять на уменьшение
эмоционального выгорания и рассматривали его с позиции составляющих: эмоционального
истощения, деперсонализации и редукции профессиональных достижений.
Результаты эмпирического исследования показали, что эмоциональное истощение
присуще на высоком и очень высоком уровне 23% опрошенных. Высокий и очень высокий
уровень проявления данного аспекта выгорания демонстрируют 36% работников, при этом
только 22% опрошенных имеют низкий уровень проявления деперсонализации.
К редукции личных достижений, которая проявляется в нивелировании
профессиональных достижений, негативном отношении к профессиональной деятельности,
обязанностям, на высоком и очень высоком уровне склонны 20% опрошенных.
Таким образом, очевидным становится проблема уменьшения проявлений синдрома
профессионального выгорания.
Анализ проявления различных компонентов ответственности (мотивационный,
эмоциональный, когнитивный, регулятивно-волевой, динамичный, продуктивный), показал, что
подавляющее большинство этих компонентов на высоком уровне проявлялась лишь у 17%
исследуемых. В большей части (74%) исследуемых проявление составляющих
ответственности варьируется от очень высоких баллов по одним шкалам, до очень низких
показателей по другим. У 9% испытуемых - большинство показателей на низком уровне.
Анализ исследования ответственности и ее факторов выявил некоторые
закономерности.
Так
составляющие:
когнитивная
осознанность,
субъектная
производительность, социоцентрическая мотивация у подавляющего большинства
испытуемых имели высокий уровень проявления. В то же время показатели: трудности,
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связанные с окружением и динамическая аергичнисть чаще имели низкий уровень проявления у
исследуемых. Эти данные частично были подтверждены на уровне средних значений.
Максимальные проявление компонентов стенической эмоциональности (х = 25,7) и
когнитивной осознанности (х = 25,4) указывает на глубокое, целостное понимание
ответственности и наличие положительных эмоций при выполнении ответственных дел.
Самое низкое проявление таких показателей, как когнитивная осведомленность (х = 19,3) и
регуляторная экстернальность (х = 19,3) указывает на частичное понимание исследуемыми
сути ответственности, принятия.
Исследование взаимосвязей компонентов ответственности с особенностями личности
выявило определенные тенденции. Наибольшее количество взаимосвязей сосредоточено вокруг
показателя саморегуляции. Саморегуляция положительно коррелирует с мотивацией
социоцентрической (r = 30; p <0,05), стремлениями содержательно-смысловыми (r = 46; p
<0,01), стремлениями интструментально стилевыми (r = 34; p <0,01), регуляторной
интернальностью (r = 25; p <0,05), производительностью субъектной (r = 34; p <0,01), и
отрицательно с эмоциональностью астенической (r = -34; p <0,01), динамической
аергичностью (r = -25; p <0,05). Исходя из приведенных данных, мы можем утверждать, что
повышение показателя саморегуляции, обучение личности средствам саморегуляции, уделение
внимания развитию этой черты личности будет способствовать формированию личностной
ответственности.
Следующая группа положительных взаимосвязей была обнаружена вокруг показателя
«контроль за действием при планировании». Он коррелирует с динамичностью эргической (r =
30; p <0,05), мотивацией социоцентрической (r = 26; p <0,05), регуляторной интернальностю
(r = 40; p <0,01), стремлениями интструментально стилевыми (r = 43; p <0,01) и
содержательно-смысловыми (r = 25; p <0,05). Можно сделать вывод, что для формирования
ответственности личности весьма полезным и действенным будет обучение молодёжи
умениям планировать и овладения ими знаниями по тайм-менеджменту.
Вокруг показателя «контроль за действием при неудаче» также имеются значимые
взаимосвязи с некоторыми компонентами ответственности. Так, контроль за действием при
неудаче положительно коррелирует со стремлениями содержательно-смысловыми (r = 26; p
<0,05) и интструментально стилевыми (r = 30; p <0,05) и отрицательно с личностными
трудностями (r = -025 ; p <0,5) и астенической эмоциональностью (r = -25; p <0,05). Можно
предположить, что человек, который имеет устойчивую направленность личности, умеет
преодолевать тревожность, неуверенность, способен быть более конструктивным и
продуктивно справляться с ситуациями неуспеха и неудачи. Также существует
положительная значимая взаимосвязь между контролем за действием при неудаче и
контролем за действием при планировании (r = 40; p <0,01), что свидетельствует о важности
умения контролировать свои действия, управлять собой.
Следующим этапом нашего исследования было собственно установление взаимосвязи
переменных ответственности и симптомов эмоционального выгорания. (p<0,05).
Компонент «эмоциональное истощение» напрямую коррелирует с показателем
«личностные трудности» (0,34). Также обнаружено обратные связи с содержательносмысловыми стремлениями (-0,35), когнитивной осмысленностью (-0,35), контролем за
действием при планировании (-0,36) и контролем за действием при неудаче (-0,30) . Полученные
корреляты отражают то, что фазу эмоционального истощения переживают тревожные,
неуверенные личности, которые характеризуются пониженными уровнями ответственности,
добросовестности, альтруизма, отсутствием направленности на социальное окружение,
слабо выраженным контролем за действием как при планировании, так и при переживании
неудачи.
Компонент «деперсонализация» имеет только негативные корреляты с показателями:
содержательно-смысловыми стремлениями (-0,34), регуляторной интернальностью (-0,26),
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динамичной эргичностю (-0,31), контролем за действием при планировании (-0,42) и контролем
за действием при неудаче (-0,38).
Компонент «редукция профессиональных достижений» коррелирует с наибольшим
количеством факторов ответственности как показателя личностной саморегуляции. Связь
оказывается с содержательно-смысловыми стремлениями (-0,38), социоцентрической
мотивацией (-0,27), динамичной эргичностью (-0,30), контролем за действием при
планировании (-0,43) и контролем за действием при неудачи (-0,31). Прямая связь проявилась в
показателях эмоциональной астеничности (0,29), эгоцентричной мотивации (0,33) и
динамической аергичноси (0,41). Редукция в помогающих профессиях может проявляться как
попытка облегчить или сократить свои обязанности, требующие энергетических затрат.
Выводы и перспективы дальнейшего исследования. Исходя из полученных результатов,
актуальной становится проблема психопрофилактики и преодоления последствий
эмоционального выгорания путем формирования ответственности.
Исследование позволило выявить те факторы, которые могут способствовать
формированию ответственности
- развитие таких составляющих ответственности, как социоцентрическая мотивация,
самостоятельность, интернальность, когнитивный, результативный компоненты и
направленность личности способствовать повышению личностной ответственности;
- овладение навыками саморегуляции, умениями планировать и вооружения знаниями по таймменеджменту;
- важный момент в формировании ответственности – эмоциональная сфера: развитие
эмпатии, проявление положительных эмоций и тому подобное.
Разработка программы развития личной ответственности с учетом выявленных
особенностей
является
задачей
для
дальнейшего
исследования.
При разработке такой системы психологической помощи личность можно рассматривать по
образцу саморегулирующейся системы, стержневым компонентом которой является
индивидуальный стиль деятельности, способность человека к саморегуляции и
самоактуализации.
Рассматривая личностные и социальные ресурсы преодоления эмоционального
выгорания, необходимо принимать во внимание модели и стратегии поведения, которые
обусловлены жизненной позицией личности, ее активности, потребностями в самореализации
своего потенциала.
Ключевые слова: ответственность, формирование ответственности, личность,
личная ответственность. эмоциональное выгорание, симптом.
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ВПЛИВ МЕТОДІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ВИКЛАДАННЯ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ
НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Рафальська К. В.
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради
THE INFLUENCE OF TEACHING METHODS ON EFFICIENCY OF STUDENTS’
EDUCATIONAL ACTIVITY
K. Rafalskaya
MHEI «Zhytomyr Medical Institute» Zhytomyr Regional Council
Abstract. The article presents and deals with main methods for the future to improve the quality
and effectiveness of teaching students of higher education. Particular attention focused on the
effectiveness of traditional and non-traditional methods of teaching. Considered perspective
approaches to improve students' motivation to study. It emphasized that the teacher's ability and his
creativity - the key to success and contribute to a complete mastery of student's knowledge.
Such concepts are characterized: teaching process, teaching method, teaching expedient.The
effectiveness of students' learning activity depends to a great extent on the ability of teachers to
properly select and apply teaching methods and techniques. To properly choose and combine teaching
methods, it is important to be guided by the relevant criteria. So-called "active methods" of learning,
the peculiarity of which is to motivate individuals to be engaged in activity and compulsory interaction
with each other or with other subjects during learning process, are emphasized. Such methods are used
for the development of creative thinking of future specialists and the formation of their professional
skills and abilities.
Therefore, the main aim of the article is to highlight the information on the process of
preparing and training highly skilled and qualified future specialists within their specialty, which
requires innovations in teachers training of higher educational institutions. One of major essential
components of the educational process is the ability of a teacher to convey to the students the
educational material in a specific and individual way, using particular chosen method(s), which will
immensely increase the effectiveness of teaching and learning activities.
Key words: methods, educational process, efficiency.
Актуальність проблеми: освітній
процес вимагає постійного вдосконалення
методів викладання навчальних дисциплін як
теоретичного, так і практичного характеру, а
також пошуку нових методів для підвищення
ефективності навчання студентів. Сьогоденна
актуальність і необхідність створення нового
рівня узагальнення наявних досліджень в
педагогіці
та
методиці
викладання
навчальних дисциплін зумовили вибір теми
дослідження.

Мета
дослідження:
теоретично
обґрунтувати
найефективніші
методи
викладання навчального матеріалу та
обґрунтувати використання цих методів для
підвищення
ефективності
навчальної
діяльності студентів при підготовці у вищих
навчальних закладах.
Матеріали та методи: застосовано
методи теоретичного аналізу та узагальнення
наукової літератури у межах проблематики
дослідження.
Результати та їх обговорення:
Сьогодні студент – це не лише об’єкт для
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поглинання та засвоєння знань, котрі надає
викладач, а й суб’єкт, який має та виявляє
свої
індивідуальні
вподобання
щодо
вдосконалення освітнього процесу. Сучасна
педагогічна діяльність та методи викладання
навчальних матеріалів у закладах, де
студенти здобувають вищу освіту, потребує
реорганізації, вдосконалення для того, щоб
заохотити до навчання абсолютно всіх
студентів
і
тим
самим
підвищити
ефективність навчальної діяльності. Процес
підготовки висококваліфікованих майбутніх
фахівців своєї справи вимагає оновлення
педагогічної підготовки викладачів вищих
навчальних закладів, оскільки однією зі
складових освітнього процесу є вміння
донести до студентів навчальний матеріал
спеціально та індивідуально підібраним
методом, що підвищить ефективність
навчальної діяльності студентів. Як відомо,
педагогіка та психологія є невід’ємними
складовими одна одної та є важливими
елементами процесу навчання, оскільки
психологія
вивчає
психологічні
закономірності та особливості вивчення
багатьох наук, у центрі яких знаходиться
людина[1]. Процес навчання – це спеціальна
форма передачі й засвоєння суспільноісторичного досвіду, придбаного людьми
протягом століть і вираженого у вигляді
системи наукових знань, суджень, правил
тощо[2].
Основною
метою
вищого
навчального закладу є забезпечення умов,
необхідних для здобуття особою якісної
вищої освіти та сприяння створенню нових
знань, а також необхідність забезпечити
суттєво-індивідуальний підбір для викладу
матеріалу саме для студентів, які здобувають
освіту у вищих навчальних закладах,
оскільки вищі навчальні заклади на відміну
від методів шкільного навчання глибоко
проникають у процес розвитку науки,
розкриваючи її основи. Тому метод навчання
– є способом упорядкованої взаємопов'язаної
діяльності
викладачів
та
студентів,
спрямованої на досягнення поставлених
вищою школою цілей. Методи навчання слід
відрізняти від методів учіння.
Метод учіння - спосіб пізнавальної
діяльності студентів, зорієнтований на творче

оволодіння знаннями, уміннями і навичками
та вироблення світоглядних переконань на
заняттях і в самостійній роботі. З поняттям
«метод навчання» тісно пов'язане поняття
«прийом навчання» - деталь методу, часткове
поняття щодо загального поняття «метод»[3].
Ефективність навчальної діяльності
студентів великою мірою залежить від
уміння викладачів правильно обрати і
застосовувати методи і прийоми навчання.
При виборі і поєднанні методів
навчання необхідно керуватися наступними
критеріями:
1. відповідність методів принципам
навчання.
2. відповідність цілям і завданням
навчання.
3. відповідність змісту даної теми.
4.
відповідність
навчальним
можливостям студентів.
5. відповідність наявним умовам і
відведеному часу для навчання.
6. відповідність можливостям самих
викладачів. Ці можливості визначаються їх
попереднім досвідом, рівнем теоретичної і
практичної підготовленості, особистісними
якостями викладача тощо[4].
Крім
традиційних,
у
практиці
викладання навчального матеріалу в закладах
вищої школи за останні два десятки років
великої популярності та застосування набули
й інші методи навчання студентів нетрадиційні. Серед них особливої уваги
заслуговують так звані "активні" методи
навчання. Виділяють три рівні активності:
1.
активність
відтворення
характеризується
прагненням
студента
зрозуміти, запам'ятати, відтворити знання,
оволодіти
способами застосування за
зразком.
2. активність інтерпретації - пов'язана
з прагненням студента збагнути сенс
досліджуваного,
встановити
зв'язки,
оволодіти способами застосування знань у
змінених умовах.
3. творча активність - припускає
спрямованість студента до теоретичного
осмислення знань, самостійний пошук
вирішення проблем, інтенсивне прояв
пізнавальних інтересів.
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Теоретичний
аналіз
зазначеної
проблеми, передовий педагогічний досвід
переконують, що найбільш конструктивним
рішенням є створення таких психологопедагогічних умов у навчанні, в яких
навчають, може зайняти активну особистісну
позицію, найбільш повною мірою виразити
себе як суб'єкт навчальної діяльності, своє
індивідуальне «Я». Все сказане вище
виводить на поняття "активне навчання". А.
Вербицький інтерпретує сутність цього
поняття наступним чином: активне навчання
знаменує собою перехід від переважно
регламентують,
алгоритмізованого,
програмованих форм і методів організації
дидактичного процесу до розвиваючих,
проблемним, дослідницьким, пошуковим, що
забезпечує народження пізнавальних мотивів
та інтересів, умов для творчості в
навчанні[5].
Особливістю
цих
методів
є
спонукання особистості до активності,
обов’язкової взаємодії в процесі навчання
студентів між собою чи з іншими суб’єктами
освітнього
процесу.
Такі
методи
застосовуються для розвитку креативного
мислення майбутніх фахівців, формування в
них
фахових
навичок
та
вмінь.
Найголовнішим є те, що такі методи
підвищують інтерес до занять, активізують
самостійність
думок
студентів
та
зосереджують увагу не лише на засвоєнні
навчального матеріалу, а й на вмінні
використовувати нестандартні підходи до
вирішення проблеми, маючи базу знань.
Особливістю "активних" методів навчання є
розвиток
у
студентів
самооцінки,
самоповаги, толерантності, самостійності,
відповідальності, прийняття точки зору
інших, уміння висловлювати свою точку
зору, дискутувати та відстоювати свою
позицію. Безпосереднє залучення студентів
до
активної
навчально-пізнавальної
діяльність в ході освітнього процесу
пов’язане, перш за все, із застосуванням
прийомів і методів, що отримали узагальнену
назву методи активного навчання. Методи
активного
навчання
передбачають
використання такої системи методів, яка
спрямована головним
чином не на
викладання готових знань і їх відтворення, а

на самостійне оволодіння майбутніми
фахівцями знаннями, вміннями та навичками
в процесі активної пізнавальної діяльності.
Л.С. Виготський зазначає, що навчання
сприяє розвитку, оскільки особистість
розвивається в процесі діяльності. Саме в
активній
діяльності,
що
керується
викладачем, студенти опановують необхідні
знання, уміння та навичками для їх фахової
діяльності; у них розвиваються творчі
здібності, креативне мислення тощо[6].
М. Новик виділяє наступні відмітні
особливості активного навчання:
1. примусова активізація мислення,
коли студент змушений бути активним
незалежно від його бажання;
2. досить тривалий час залучення
студентів у навчальний процес, оскільки їх
активність повинна бути не короткочасною і
епізодичною, а значною мірою стійкої і
тривалої (тобто протягом всього заняття);
3. самостійне, творче вироблення
рішень, підвищена ступінь мотивації та
емоційності студентів[7].
В основі активних методів лежить
діалогічне спілкування між викладачем і
студентом. У процесі діалогу розвиваються
комунікативні здібності, навички, уміння
вирішувати проблеми колективно. Методи
навчання у вищих навчальних закладах не
тільки впливають на якість фахової
підготовки студентів, а й є першоджерелом
цієї якості. Упровадження активних методів
навчання нині є одним із найважливіших
напрямів
удосконалення
підготовки
студентів й обов'язковою умовою ефективної
реалізації компетентнісного підходу в
сучасному вищому навчальному закладі.
Використання активних методів навчання
підвищує
рівень
мотивації
та
самоменеджменту студентів, розвиває творчі
та комунікативні навички. Арсенал активних
методів
навчання
може
забезпечити
проведення занять та викладу навчального
матеріалу на високому професійному рівні
[8].
Висновки
та
перспективи
подальших
досліджень.
Жодна
із
представлених
класифікацій
не
є
досконалою, тому що не враховує того факту,
що в практиці навчання кожен із методів
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застосовується не окремо, а в єдності з
іншими методами і прийомами. Педагогічна
ефективність застосування методів навчання
у вищому навчальному закладі залежить не
так від самих методів, як від вміння,
кваліфікації і майстерності викладача. А це
передбачає творчий підхід, пошук методів,
креативного бачення проблем у науці та
можливих шляхів їх розв'язання, здатність
знаходити
оптимальні
рішення
у
непередбачуваних ситуація. Тільки у такий
спосіб можливо сформувати серйозне,
відповідальне ставлення студентів
до

освітнього процесу. Підготовка фахівців
вимагає зміни стратегії й тактики викладання
матеріалу у вищому навчальному закладі. Як
показує практика, використання активних
методів навчання в системі вищої освіти є
необхідною
умовою
для
підготовки
висококваліфікованих
фахівців,
що
призводить до позитивних результатів:
формування глибоких знань, умінь та
навичок студентів шляхом залучення їх в
активну навчальну діяльність; навчальна
інформація переходить в особисте знання
майбутнього фахівця медичної справи.
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ВПЛИВ МЕТОДІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ВИКЛАДАННЯ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ
НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Рафальська К. В.
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради
Резюме. Охарактеризовано такі поняття, як: процес навчання, метод навчання, метод
учіння, прийом навчання. Ефективність навчальної діяльності студентів великою мірою
залежить від уміння викладачів правильно обрати й застосовувати методи та прийоми
навчання. При виборі та поєднанні методів навчання необхідно керуватися відповідними
критеріями. Акцентується увага на «активних методах» навчання, особливістю яких є
спонукання особистості до активності, обов’язкової взаємодії в процесі навчання студентів
між собою чи з іншими суб’єктами освітнього процесу. Такі методи застосовуються для
розвитку креативного мислення в майбутніх фахівців, формування в них фахових навичок і
вмінь.
Тому основним завданням статті є висвітлення інформації про процес підготовки
висококваліфікованих майбутніх фахівців своєї справи, що вимагає оновлення педагогічної
підготовки викладачів вищих навчальних закладів, оскільки однією зі складових освітнього
процесу є вміння донести до студентів навчальний матеріал спеціально та індивідуально
підібраним методом, що підвищить ефективність навчальної діяльності студентів.
Ключові слова: методи, освітній процес, ефективність.
ВЛИЯНИЕ МЕТОДОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРЕПОДАВАНИЯ НА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ
Рафальская К.В.
КВУЗ «Житомирский медицинский институт» Житомирского областного совета
Резюме. Охарактеризованы такие понятия, как: процесс обучения, метод обучения,
метод учения, прием обучения. Эффективность учебной деятельности студентов во многом
зависит от умения преподавателей правильно выбрать и применять методы и приемы
обучения. При выборе и сочетании методов обучения необходимо руководствоваться
соответствующими критериям. Акцентируется внимание на «активных методах» обучения,
особенностью которых является побуждение личности к активности, обязательной
взаимодействия в процессе обучения студентов между собой или с другими субъектами
образовательного процесса. Такие методы применяются для развития креативного мышления
у будущих специалистов, формирование у них профессиональных навыков и умений.
Поэтому основной задачей статьи является освещение информации о процессе
подготовки высококвалифицированных будущих специалистов своего дела, требует обновления
педагогической подготовки преподавателей высших учебных заведений, поскольку одной из
составляющих образовательного процесса является умение донести до студентов учебный
материал специально и индивидуально подобранным методом, повысит эффективность
учебной деятельности студентов.
Ключевые слова: методы, образовательный процесс, эффективность.
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УДК 37.091.313:91
ПРОЕКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ
Теплицька Н.В.
КВНЗ «Бердичівський медичний коледж»
PROJECT TECHNOLOGIES IN EDUCATION
N. Teplytska
CHEI «Berdychiv Medical College»
Abstract. The article deals with the notion of project technologies as the direction of innovative
activity in the teaching process. The project method, its kinds, aims and principles are researched. The
types of this method are determined. It was proved that the use of projects promotes the increasing of
students’ independence, full realization of their abilities and intentions to cooperate with a teacher.
Education undergoes reforming nowadays implementing innovative technologies, increasing
the effectiveness of educational process.
The significance of the project method is the formation of socially necessary qualities of a
person (cooperation, team work, ambition).
The aim of the work is to highlight the essence of the implementation of project technology as a
direction of innovation in the college.
Materials and methods of research. To achieve the goal, using generalization, a systematic
approach and a structural and logical analysis.
The method of projects is a way to achieve a didactic goal through a detailed development of a
problem, which should end with a real practical result of the action in their particular sequence to
achieve the task - the solution of the problem and the design in the form of a definite product.
As a result of the introduction of project technology in our medical college creates an
innovative development environment, which includes: motivation for educational activities; problemcreative orientation, interactive organization of educational activity; acquisition of knowledge, skills
and abilities, as an independent and collective search, constant updating of their application,
formation of new experience and development of the necessary psychological qualities; orientation
towards personal and collective success.
Today's teacher is the one who teaches the students to learn. This is the task of personalityoriented pedagogy which is actively used in modern education.
Key words: project method, project work, innovative technologies, education.
Постановка проблеми у загальному
вигляді.
Розвиток
системи
медичної
професійної освіти вимагає від педагогів
впровадження у навчально-виховний процес
інноваційних технологій. Метод проектів
розглядається сучасною наукою, як одна з
провідних
технологій
інтерактивного
навчання. Проектні технології спрямовані на
стимулювання поставлених проблем і
застосування їх у конкретній діяльності.
Проектна діяльність сьогодні розглядається
як
чинник
розвитку
самостійності,
креативності та комунікабельності, як

важлива умова становлення особистості у
просторі існування [6].
Проектні технології слід розуміти як
цілеспрямовану діяльність зі створення
навчально
освітнього,
культурного,
виробничого продукту.
Метою роботи є висвітлення сутності
впровадження проектних технологій як
напряму інноваційної діяльності у коледжі.
Матеріали та методи дослідження.
Для досягнення мети використовують
узагальнення, метод системного підходу та
структурно-логічний аналіз.
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Результати та їх обговорення.
Навчальне проектування не є принципово
новою технологією. Метод проектів виник у
20-ті роки нинішнього століття у США.
Спочатку його називали «методом проблем»,
у ньому містилися ідеї побудови навчання на
активній основі, через доцільну діяльність
студента, у співвідношенні з його особистим
інтересом саме в цих знаннях. Надзвичайно
важливо показати студенту його особисту
зацікавленість у здобутті цих знань, де і яким
чином вони можуть знадобитися у житті [5].
Метод проектів – це спосіб
досягнення дидактичної мети через детальну
розробку проблеми, яка повинна завершитися
цілком реальним практичним результатом
дій у їх певній послідовності для досягнення
поставленого
завдання
–
вирішення
проблеми й оформлення у вигляді певного
кінцевого продукту.
Використання
методу
проектів
дозволяє вирішити цілу низку навчальних,
розвиваючих та виховних завдань:
 формувати,
розвивати
та
поглиблювати професійні знання, уміння і
навички студентів;
 застосовувати знання, уміння і
навички на практиці, в тому числі в
нетипових ситуаціях;
 розвивати здатність самостійно
здобувати необхідні теоретичні знання та
набувати нових практичних умінь;
 формувати
уміння
самостійно
конструювати свої знання;
 активно
розвивати
критичне
мислення;
 активно залучати студентів до
творчої діяльності;
 сприяти
ровитку
таких
рис
характеру студента як цілеспрямованість,
наполегливість, працьовитість.
Робота над проектом – практика
особистісно-орієнтованого
навчання
в
процесі конкретної праці студентів, на основі
його вільного вибору, з урахуванням його
інтересів. У свідомості студентів це має
такий вигляд: «Все, що я пізнаю, я знаю, і для
чого це мені треба, і де я можу ці знання
застосувати». Для педагога – це прагнення
знайти розумний баланс між знаннями,
уміннями та навичками.

Розрізняють такі типи проектів
Дослідницькі проекти – потребують
добре обміркованої структури, визначеної
мети, актуальності предмета дослідження для
всіх учасників, соціальної значущості,
продуманості методів, у тому числі
експерементальних
методів
обробки
результатів. Вони повністю підпорядковані
логіці дослідження і мають відповідну
структуру: визначення теми дослідження,
аргументація, її актуальність, визначення
предмета й об’єкта, завдань і методів,
визначення
методології
дослідження,
висунення гіпотез, розв’язання проблеми і
налічення шляхів її розв’язання [3]. Даний
метод проекту використовують при вивченні
тем з географії: «Видатні економгеографи
світу», «Політична карта світу», «Типи країн
світу, регіони».
Творчі проекти – не мають детально
опрацьованої структури спільної діяльності
учасників,
вона
розвивається,
підпорядковуючись кінцевому результату,
що прийнятий групою в результаті спільної
діяльності
[7].
Вони
заздалегіть
домовляються про заплановані результати і
форму їх представлення (презентація-звіт,
відеофрагмент
журналу,
стінгазета).
Застосовую даний метод при вивченні теми
«Глобальні проблеми людства», окремі групи
студентів вивчають наступні аспекти даної
теми, а саме: «Проблема збереження миру на
Землі», «Раціональне природокористування»,
«Екологія Житомирської області та України»,
«Демографічна ситуація в світі».
Ігрові проекти – учасники беруть
собі визначені ролі, обумовлені характером і
змістом проекту. Це можуть бути як
літературні персонажі, так і реально існуючі
особистості, імітують їх соціальні та ділові
стосунки, які укладаються вигаданими
учасниками ситуацій. Ступінь творчості
студентів дуже високий, але домінуючим
видом діяльності всетаки є гра. Практикую
при вивченні та дослідженні наступних
питань: «Місце України на політичній карті
світу», «Історико-географічні регіони світу»,
«Міжнародні організації, їх роль».
Інформаціні проекти – спрямовані на
збирання інформації про який-небудь об’єкт,
явище, на ознайомлення учасників проекту з
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цією інформацією, її аналіз і узагальнення
фактів. Такі проекти потребують добре
продуманої
структури,
можливості
систематичної корекції у ході роботи над
проектом [4]. Структура такого проекту
можна позначити таким чином: мета проекту,
його актуальність; методи отримання
(літературні
джерела,
засоби
масової
інформації, бази даних, у тому числі
електронні,
анкетування)
та
обробки
інформації (аналіз, узагальнення, зіставлення
з
відомими
фактами,
аргументовані
висновки); презентація (публікація, у тому
числі в електронній мережі, обговорення).
Досить цікаві проекти даного типу готують
студенти до тем «Населення світу», де чітко
досліджують демографічну ситуацію м.
Бердичева
та
Житомисрької
області,
визначають види та напрямки міграцій,
природний рух та структуру населення.
Практико-орієнтовані проекти –
результат
діяльності
учасників
чітко
визначено з самого початку, він орієнтований
на соціальні інтереси учасників. Проект
потребує складання сценарію всієї діяльності
його учасників з визначенням функцій
кожного з них.
За кількістю учасників проекти
подіялють на особистісні, парні, групові,
найчастіше прктикують їх застосування при
вивченні
регіональної
частини
курсу
географії, що дає можливість краще
ознайомитиися з віддаленими країнами,
регіонами нашої планети та поділитися
цікавими фактами [1]. На практиці частіше
доводиться мати справу зі змішаними типами
проектів.
Дуже важливо організувати зовнішню
оцінку виконання проекту, що дозволяє
підвищити ефективність його виконання,
усунути труднощі, вносить власну корекцію.
Також для успішного впровадження
проектної
діяльності
необхідно,
щоб
викладач перетворювався на помічника,
порадника, який завжди поряд із студентом.
Важливо, щоб між учасниками навчальновиховного процесу переважав демократичний
стиль взаємин. Проектна діяльність надає
студенту широке поле нової для нього
діяльності. Тим самим сприяє появі

широкого кола інтересів, і потім, через них,
здійснює вплив на формування переконань та
світогляду [2].
Проектні технології у наші дні як вид
дослідницької діяльності у навчальному
закладі пояснюється тим, що проектування
перетворилося на найбільш розповсюджений
вид інтелектуальної діяльності людини в усіх
галузях: соціально-освітній, виробничій,
культурній, економічній, науці та техніці.
Використання проектних технологій у
медичному коледжі дає змогу навчити
студента самостійно здобувати знання та
застосовувати їх на практиці. Спрямування
професійної медичної освіти на профільне
навчання робить знання й застосування
проектних
технологій
надзвичайно
актуальними.
Останнім
часом у зв’язку зі
становленням
особистісно-зорієнтованої
освіти проектні технології переживають
друге народження, ефектино доповнючи інші
педагогічні
технології,
які
сприяють
становленню особистості студента як
суб’єкта діяльності та соціальних відносин.
Головним
елементом
проектних
технологій
є
процес
проектування
студентського пошуку – від моделювання до
постанови навчальної проблеми та її
дослідження, до конструювання та захисту
оптимальних шляхів її розв’язання у вигляді
проекту [5].
У результаті впровадження проектних
технологій у нашому медичному коледжі
створюється
інноваційне
розвивальне
середовище, яке передбачає: мотивацію
навчальної діяльності; проблемно-креативну
спрямованість, інтерактивну організацію
освітньої діяльності; набуття знань, умінь і
навичок, як самостійного так і колективного
пошуку,
постійну
актуалізацію
їх
застосування, формування нового досвіду та
розвитку необхідних психологічних якостей;
орієнтацію на особистісний і колективний
успіх.
Висновки. Педагог сьогодні не
стільки той, хто вчить, скільки той, хто
розуміє й відчуває, як дитина вчиться. У
цьому полягає
завдання особистісно-
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орієнтованої педагогіки, становлення якої
відбувається нині.
Отже, проектна діяльність передбачає
інтеграцію та безпосереднє застосування
знань та вмінь, спрямованих на набуття
особистісного досвіду. Вона створює умови
для творчої самореалізації студентів, сприяє

розвитку їх інтелектуальних здібностей,
самостійності, відповідальності, умінню
планувати, приймати рішення, оцінювати
результати.
Подальшу
перспективу
дослідження проблеми вбачаю у розкритті
виховних можливостей проектної діяльності.
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ПРОЕКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ
Теплицька Н.В.
КВНЗ «Бердичівський медичний коледж»
Резюме. У статті розглядається сутність поняття проектних технологій як напряму
інноваційної діяльності в навчально-виховному процесі. Досліджено метод проектів, розкрито
його види, мета та принципи. Описані типи проектів, встановлено значення цього методу як
засобу реалізації сучасних технологій, доведено, що використання проектів сприятиме
підвищенню самостійності студентів, повноцінному прояву їх здібностей та реалізації
прагнень до спільної роботи з викладачем.
Розвиток освіти на сучаному етапі зазнає реформування, одним із аспектів якого є
впровадження інноваційних технологій, які підвищують ефективність освітнього процесу.
цінність методу проектів – це розвиток суспільнозначущих якостей особистості
(працьовитість, колективність).
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ПРОЕКТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ
Теплицкая Н.В.
КВУЗ «Бердичевский медицинский колледж»
Резюме. В статье рассматривается суть понятий проектные технологии как
направление инновационной деятельности в учебно-воспитательном процессе. Исследован
метод проектов, раскрыты его виды, цель и принципы. Описаны типы проектов, установлено
значение этого метода как способа реализации современных технологий, установлено, что
использование проектов вызывает повышение самостоятельности студентов, полноценное
проявление их способностей и реализация стремлений общей роботы с преподавателем.
Развитие системы образования на современном этапе реформируется одним из
аспектов, которого есть использование инновационных технологий, которые повышают
эффективность процесса образования.
Ценность метода проектов – это развитие общественно необходимых качеств
личности (коллективность, работоспособность).
Ключевые слова: метод проектов, проектная работа, инновационные технологии,
образование.
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МЕДИЧНА ОСВІТА
УДК 378.147 + 811.111
МОТИВАЦІЙНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Довгорук Л.П.
Новгород – Сіверське медичне училище
THE USE OF MOTIVATION TECHNIQUES IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING
L. Dovhoruk
Novhorod – Siverskyy medical school
Abstract. The motivator plays an important role in the process of foreign language mastering,
because motivation is a main force in foreign language learning and an essential fact of foreign
language acquiring. The quality of foreign language mastering activity and its purposefulness in
foreign language classes depend on situational, cognitive and social motives.
Practical educational aim achievement, the students' foreign language communicational
capability with the necessary multicultural competence fully depends upon the choice of a motivation
and its correct use in the teaching activity.
Motivational tools in the foreign language class are the means which motivate students in the
process of foreign learning practice and increase students' motivation concerning foreign language
mastering.
There is a huge choice of various motivational tools nowadays. They are training complexes,
computer programs, electronic encyclopedias, situational cards and visual materials, educational
films, TV, audio content and a computer class.
Each mentioned tool has its advantages and helps a teacher to realize major goals of study in
the foreign language classes: to provide effectiveness, innovativeness and novelty of educational
process, to get rid of traditional forms, methods and techniques, to enrich educational content, to
create positive atmosphere, to approach practical everyday foreign communication, to heighten
students' interest concerning foreign language learning, to educate students socially, to provide
personal approach, to ensure the all-round students' development, to unravel students' creative
potential.
To sum up, motivational tools in foreign language classes are vital in the educational process
and show students that foreign language learning is a pleasant and interesting process.
Key words: motivation, foreign language activity, communicational skills.
Актуальність проблеми. Мова – це
міцне поєднання історичних, культурних,
соціальних та суспільних явищ, і кожне
явище даної мови може бути використано в
контексті навчання іноземній мові для
розвитку мовних навичок і вмінь, а також для
виховання і формування основ особистості.
Сам процес оволодіння іноземною
мовою є досить важким та довготривалим, і
він повинен бути схожим на природнє
спілкування. Актуальність проблеми полягає

в тому, що специфіка і найсуттєвіша
трудність навчання та оволодіння іноземною
мовою є те, що спілкування даною мовою є
одночасно і метою, і засобом її досягнення.
Якість оволодіння студентами іноземною
діяльністю
значною
мірою
зумовлює
мотивація, яка викликає цілеспрямовану
активність, стимулює вибір засобів і
прийомів, їх упорядкування для досягнення
мети.
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Іноземна мова як навчальний предмет
має значний навчально – виховний потенціал
для підростаючого покоління, і саме
мотивація виступає "запускним механізмом"
та
важливою
передумовою
процесу
оволодіння іноземною мовою.
Мета дослідження – підвищити
оптимізацію та інтенсифікацію навчального
процесу за допомогою мотиваційних засобів,
що
орієнтовані
на
цілі
навчання,
відповідають
сучасним
досягненням
методики навчання іноземних мов та
забезпечують реалізацію новітніх технологій
навчання.
Матеріали та методи:
- контент – аналіз наукових джерел
інформації;
- систематизація.
Отримані
результати
та
обговорення. Мотиваційна сфера навчання –
складне ієрархічне утворення, що містить як
діючі мотиви, так і свідомо прийняті наміри,
що виходять із відповідних норм, принципів
та суспільних ідеалів. Саме мотиви
формують та активізують потребу студентів
у засвоєнні знань, в нашому випадку – з
іноземної мови. [5]
Велику роль відіграють різні види
мотивів та їх якості. Наприклад, ситуативні
мотиви визначають навчальну діяльність
студентів, є стабільними і постійно діючими.
Вони домінують і визначають основну лінію
поведінки, підкреслюють спрямованість, бо
саме через мотивацію студенти включаються
в контекст дійсності іноземної мови.
Пізнавальний мотив ( вивчати іноземну мову
для того, щоб її знати) має спрямованість на
зміст навчального предмета, є головним
мотивом і спонукає студентів до вивчення
іноземної
мови.
Соціальний
мотив
спрямований на іншу людину (наприклад
викладача) і на соціальну значимість
навчальних дій. Такі якості мотивів, як
змістовність, усвідомленість, динамічність
(сила, емоційна окраска, стійкість) в значній
мірі впливають на навчальний процес,
роблячи його більш ефективним.
Формування мотивів навчання –
створення в навчальному закладі умов для
прояву внутрішніх бажань до навчання,

усвідомлення їх студентами та подальшого
саморозвитку студентами своїх мотиваційних
сфер. Стимулювати розвиток мотиваційної
сфери можливо і необхідно за допомогою
психологічних прийомів, які дозволяють
перевести студентів з рівня негативного
відношення до навчання, до зрілих форм
позитивного відношення до навчання.
Але слід пам’ятати, що мотивація
відноситься
до
суб’єктивних
якостей
студентів. Викладач може вплинути на неї
лише опосередковано, створюючи умови, на
основі яких в студентів виникає особиста
зацікавленість в навчанні. Для цього
викладач повинен бути обізнаним з мотивами
діяльності студентів. [6,35-43]
Серед основних видів мотивації
оволодіння іноземною мовою розрізняють
зовнішню та внутрішню мотивації. Зовнішня
мотивація є під впливом потреб суспільства і
має два підтипи: соціальну та вузькоособисту
мотивації. Внутрішня мотивація зумовлена
характером самої діяльності і її основним
підвидом є мотивація успішності. Як
зовнішня, так і внутрішня мотивації можуть
носити позитивний і негативний характер.
Прикладом зовнішньої соціальної мотивації
може бути бажання брати участь у
міжнародних форумах молоді, а зовнішньої
вузькоособистої – набуття престижної
професії, для чого необхідне володіння
іноземними мовами. Негативна мотивація:
нелюбов до іноземної мови, з одного боку, і
небажання повторити помилку батьків, які не
оволоділи іноземною мовою, з другого.
Внутрішня мотивація зумовлюється самим
процесом оволодіння іноземною мовою:
одержання задоволення від читання текстів
іноземною мовою або листування з
ровесниками з інших країн. Перелічені види
мотивації обов’язково повинні враховуватися
в навчальному процесі. [10,49-55]
Якість
результатів
оволодіння
іноземною мовою залежить не тільки від
самого навчального процесу, а й від засобів
навчання, що є важливим компонентом
навчального процесу з іноземної мови.
Визначення засобів навчання – це відповідь
на запитання " За допомогою чого навчати?".
Саме поняття "засоби навчання "включає в
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себе два компоненти: засіб – матеріал і засіб
– знаряддя навчання. Такій поділ допомагає
краще пізнати структури і компоненти
навчального
засобу
та
підвищити
ефективність його застосування. Отже,
засобами навчання можуть бути різноманітні
матеріальні предмети, які допомагають
викладачу організувати навчання іноземної
мови на належному рівні, а студентам –
успішно оволодіти певною мовою. З цього
слідує, що мотиваційні засоби навчання –
засоби, що мотивують студентів в процесі
навчальної
діяльності,
підвищують
зацікавленість до вивчення іноземної мови та
сприяють успішності навчального процесу.
Згідно з такими критеріями як значущість та
використання
технічної
апаратури
мотиваційні засоби розподіляються на
основні та допоміжні. До основних належать
навчально – методичний комплекс та
іноземні методичні посібники.
Допоміжні мотиваційні засоби також
відіграють велику роль при оволодіння
іноземною мовою. Це всі матеріали та все
знаряддя навчального процесу, завдяки яким
поставлені цілі навчання і вирішення
конкретних задач успішно досягається за
раціональний час при мінімальній витраті
навчальних зусиль. Головне призначення
таких засобів – оптимізація навчально –
виховного процесу. Відповідно до загальних
дидактичних
можливостей
вони
підрозділяються на дві великі підгрупи:
1) традиційні
засоби:
ситуаційні
картки, наочні посібники, музика та
автентичні матеріали;
2) сучасні технічні засоби: навчальне
кіно, телебачення, аудіозаписи.
Розглянемо
більш
детально
вищезгадані мотиваційні засоби. [11,20-21]
Навчально – методичний комплекс у
всій повноті своїх компонентів: підручника,
книжки
для
вчителя,
лінгафонного
практикуму,
комп’ютерних
програм,
комплекту аудіо – та відеокасет визначає
тактику навчання іноземної мови, тому що
забезпечує комунікативну спрямованість
всього навчально- виховного процесу,
різноманітність та інтеграцію навчання
різним видам мовленнєвої діяльності і
аспектам мови, враховує принцип рідної

мови та індивідуалізації. НМК виступає
ядром у системі мотиваційних засобів, бо в
ньому міститься все необхідне для
досягнення цілей навчання, а його головна
мета – забезпечення мотивації навчального
процесу. [12,6-9]
Використання
комп’ютерних
технологій у викладанні іноземної мови стає
одним з найперспективніших напрямів
удосконалення навчального процесу. Зараз
існує багато комп’ютерних програм, які
допомагають
студентам
оволодіти
іншомовним лексичним та граматичним
матеріалом без великих зусиль. Потрібно
зазначити, що навчання іноземної мови з
використанням інформаційних технологій
має наступні переваги: значно збагачує
словниковий запас студентів, прискорює
запам’ятовування нових виразів, дозволяє
студентам закріпити знання з граматики,
використовуючи індивідуальні завдання
різної складності. Неможливо не відзначити,
що комп’ютер, з одного боку, звільняє
викладача від тяжкої роботи ( створення
карток, наочних посібників, завдань тощо), а
з другого – потребує високої професійної
підготовки з боку вчителя і постійної роботи
та самоосвіти. Цінним є і той факт, що при
роботі з комп’ютером легко організувати
змагання в групі. При цьому особливо
важливо, що виставляє оцінки і підводить
підсумки безпомилковий суддя – комп’ютер.
[7, 36]
Технічні можливості персональних
комп’ютерів і систем телекомунікаційних
мереж призвели до виникнення в освітній
технології двох нових напрямків із
застосуванням мультимедійних засобів та
дистанційного навчання, яке використовує
електронну пошту та Інтернет. За допомогою
мультимедійних засобів поряд із текстовою
інформацією, яка презентується у різній
формі (сторінки книги, газетні статті), на
екран може подаватися різноманітна графіка
( кольорові малюнки, фотографії, схеми;
динамічні зображення – мультиплікація,
відеофрагменти) і звук ( озвучені фрагменти
текстів, коментар до малюнків, музика,
функціональні шуми і звуки). Одним з
основних
різновидів
мультимедійних
програм є електронні енциклопедії, які
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розширюють лінгвокраїнознавчий кругозір
студентів, удосконалюють їх розумові
здібності
та
допомагають
студентам
оволодівати новими засобами оформлення
думок. [3,68-70]
Важливе значення при оволодінні
іноземною мовою відіграють і такі
допоміжні, нетехнічні, наочно – візуальні
мотиваційні засоби, як ситуаційні картки та
наочні посібники, які дають гарні можливості
для природньої комунікації та допомагають
студентам швидко запам’ятовувати певний
матеріал. [1, 29-32; 2, 8-9]
Серед нетехнічних засобів велику
роль відіграє навчальне кіно. Саме кіно
розширює пізнавальні і виховні можливості
навчального процесу, сприяє зміцненню
зв’язку навчання з життям; дає змогу
ознайомлювати студентів з широким колом
питань, демонструвати предмети в динаміці,
дії. Способи і методика використання кіно в
навчальній роботі – різноманітні. Кінофільм
можна показувати на різних етапах заняття:
кіно може передувати вивченню нового
матеріалу, супроводити пояснення викладача
чи використовуватися для закріплення
вивченого матеріалу.
Дедалі ширше в навчальній роботі з
іноземної мови застосовується телебачення.
"Навчальне телебачення більш гнучке, ніж
кіно, швидше відображає всі зміни та вимоги,
які пред’явлені до методиці використання
аудіовізуальних засобів", - стверджує
Н.Н.Кузнецова. Телебачення допомагає не
тільки ширше, наочніше розкрити зміст тем,
а й сприяє підвищенню пізнавального
інтересу студентів, є вагомим фактором
впливу на емоційну сферу студентів,
полегшує процес засвоєння іншомовного
матеріалу. [8,31-36]
Не можна обійтися в процесі навчання
іноземної мови і без таких мотиваційних
засобів як магнітофон та аудіозапис, які
сприяють
інтенсифікації
навчального
процесу та забезпечують умови для
самостійної роботи студентів щодо розвитку
та вдосконалення навичок іншомовної
комунікації.
Наприклад,
використання
аудіозаписів при опрацюванні текстів
допомагає вдосконалити навички техніки

читання, сприяє автоматизованому вживанню
комплексу мовних засобів в атаках усної
комунікації,
а
саме
–
навичкам
продуктивного усного мовлення. [9]
Іноземні
методичні
посібники
(автентичні
матеріали)
стали
досить
популярними на заняттях з іноземної мови,
тому що комунікативна спрямованість
навчання іноземної мови отримує все більше
поширення.
Автентичні
матеріали
включають велику кількість різноманітних
матеріалів і завдань, які стимулюють
студентів до спілкування іноземною мовою, а
взаємозв’язок чотирьох видів діяльності
(аудіювання, говоріння, читання, письма)
пронизує весь навчальний процес. [4,64-69]
Все
частіше
увага
викладачів
іноземної мови звертається до такого
глобального виду мистецтва як музика, яка
формує естетичне відношення до дійсності,
несе в собі великий духовний початок,
енергетичний
заряд,
емоційність,
що
дозволяє
створити
одухотворену,
доброзичливу атмосферу в аудиторії. Мова та
музика також мають однакові параметри:
інтонацію, наголос, фразову будову, паузи,
висоту тона. Дана схожість пояснюється тим,
що в першооснові мови та музики лежить
одне й теж саме фізичне явище – звук. Ось
так пише Jeremy Harmor: "The music of
speech…..
is
a
crucial
factor
in
speaking".Цікавим є і той факт, що більшість
музичних виразних засобів може бути досить
ефективною при навчанні іноземній мові, в
тому числі для розвитку виразного читання
авторських текстів та для досягнення
студентами змістовно – інтонаційного
осмислення тексту.
Автоматизований клас при навчанні
іноземної
мови
є
найнеобхіднішим
мотиваційним засобом, який забезпечує
безперервний двосторонній зв'язок викладача
зі студентами, індивідуальний контроль в
процесі засвоєння студентами начального
матеріалу. [9]
Саме методично - доцільна, системна
мережа
засобів
навчання
забезпечує
ефективну організацію навчальної та учбової
діяльності викладача та студентів у
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двосторонньому процесі
навчання
та
засвоєння іноземної мови.
Висновки
та
перспективи
подальших
досліджень.
У
процесі
оволодіння
іноземною
мовленнєвою
діяльністю найбільш вагомим виступає
мотиваційний
фактор.
У
студентів
проявляються
різні
види
мотивації,
головними з яких виступають зовнішня або
широка соціальна мотивація і внутрішня,
зумовлена самою навчальною діяльністю.
Зацікавленість та успішність при вивченні
іноземної
мови
досягається
при
співвідношенні зовнішньої і внутрішньої
мотивації, як 70% та 30%.
Сучасний процес навчання позбавляє
напруженості і створює умови, в яких
студенти
охоче
експериментують
з

іноземною мовою, яка сприяє успіху в
навчанні і створює максимум мотивації.
Великі мотиваційні можливості при цьому
відіграють засоби навчання, що допомагають
викладачу організувати навчання іноземної
мови на належному рівні, а студентам –
успішно оволодіти навчальною дисципліною.
Мотиваційні засоби навчання – це
засоби, що мотивують студентів у процесі
начальної
діяльності
та
підвищують
зацікавленість студентів щодо вивчення
іноземної мови. В наш час існують
різноманітні мотиваційні засоби: технічні,
нетехнічні,
наочні,
візуальні
тощо.
Безумовно, кожен з мотиваційних засобів має
свої особливості, тому в процес навчання
повинні бути включені по можливості всі
існуючі засоби.
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МОТИВАЦІЙНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Довгорук Л.П.
Новгород – Сіверське медичне училище
Резюме. В процесі опанування іншомовною мовленнєвою діяльністю найбільш вагомим
виступає мотиваційний фактор, бо мотивація – спонукальна сила до вивчення іноземної мови
та важлива умова процесу засвоєння іноземної мови. Якість оволодіння студентами
іншомовною діяльністю та цілеспрямована активність студентів на заняттях з іноземної
мови зумовлюється рядом мотивів: ситуативними, пізнавальними та соціальними.
Досягнення практичної мети навчання, а саме формування в студентів здатності
спілкуватися іноземною мовою на необхідному міжкультурному рівні повністю залежить від
вибору мотиваційного засобу навчання та його вірного використання в процесі навчальної
діяльності.
Мотиваційні засоби навчання на заняттях з іноземної мови –засоби, що мотивують
студентів в процесі навчальної діяльності та підвищують їх мотивацію до вивчення навчальної
дисципліни.
В наш час існує широкий вибір різних мотиваційних засобів: навчально – методичні
комплекси, комп’ютерні програми, електронні енциклопедії, ситуаційні картки і наочні
посібники, навчальне кіно, телебачення, аудіозаписи, іноземні посібники (автентичні
матеріали), музика та автоматизований клас.
Кожен з перелічених засобів має свої переваги та допомагає викладачу реалізувати
важливі цілі навчання на заняттях з іноземної мови: забезпечити ефективність, інноваційність
та новизну навчально – виховного процесу, позбавитися традиційних форм, методів та
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прийомів роботи, збагатити зміст навчання, створити позитивну емоційну атмосферу,
наблизитися до практичного повсякденного мовлення іноземців, підвищувати зацікавленість
студентів щодо вивченні іноземної мови, створити ситуації соціального та загального
розвитку студентів, забезпечити особистісний підхід щодо розвитку студентів, піклуватися
про всебічний розвиток студентів, виявити творчий потенціал студентів.
Вищесказане доводить, що мотиваційні засоби навчання на заняттях з іноземної мови є
невід’ємними компонентами навчально – виховного процесу та прищеплюють студентам
відчуття того, що вивчення іноземної мови є досить цікавим та приємним процесом.
Ключові слова: мотивація, іншомовна діяльність, комунікативні можливості.
МОТИВАЦИОННЫЕ СПОСОБЫ ОБУЧЕНИЯ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА
УКРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Довгорук Л.П.
Новгород – Северское медицинское училище
Резюме. В процессе овладения иностранной разговорной деятельностью наиболее
весомым выступает мотивационный фактор, так как мотив – подталкивающая сила к
изучению иностранного языка, запускной механизм и важное условие процесса усвоения
иностранным языком. Качество овладения студентами иностранной деятельностью и
целеустремленная активность студентов на занятиях иностранного языка обосновывается
рядом мотивов: ситуативным, познавательным и социальным.
Достижение практический цели, а именно формирование у студентов способности
общаться на иностранном языке на необходимом межкультурном уровне полностью зависит
от выбора мотивационного способа обучения и его правильного использования в процессе
учебной деятельности.
Мотивационные способы обучения на занятиях по иностранному языку – способы,
которые мотивируют студентов в процессе учебной деятельности и повышают их
мотивацию к изучению обучающей дисциплины.
В наше время существует широкий выбор разных мотивационных способов: учебно –
методические комплексы, компьютерные программы, электронные энциклопедии,
ситуационные карточки и наглядные пособия, обучающее кино, телевидение, аудиозаписи,
иностранные пособия, музыка и автоматизированный клас.
Каждый из перечисленных способов имеет свои преимущества и помогает
преподавателю реализовывать важные цели обучения на занятиях по иностранному языку:
обеспечить эффективность, инновационность и новинки учебно – воспитательного процесса,
избавиться от традиционных форм, методов и приёмов работы, создать позитивную
эмоциональную фтмосферу, приблизиться к практическому повседневному разговору
иностранцев, повышать интерес студентов к изучению иностранного языка, сделать
ситуации социального и общего развития студентов, обеспечить личностный подход
относительно развития студентов, заботиться о всестороннем развитии студентов,
проявлять творческий потенциал студентов.
Вышесказанное доказывает, что мотивационные способы обучения на занятиях по
иностранному языку – неотъемлемые компоненты учебно – воспитательного процесса,
которые наделяют студентов чувствами того, что изучение иностранного языка –
достаточно интересный и приятный процесс.
Ключевые слова: мотивация, иностранная деятельность, коммуникабельные
возможности.
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УДК 378. 147: 159.9+613.96
УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТА
ДО НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
Ковальчук Н.Г., Матузаєва Н.О.
Ківерцівський медичний колледж
HIGH SCHOOL STUDENTS ADAPTATION
N. Kovalchuk, N. Matuzaeva
Kivertsi Medical College
Abstract. The humanistic oriented educational process requires the understanding of the first
year students adapting problem and preserving the students’ community. The article outlines the main
conditions that need to be met in order to adapt a student to high school education.
The problem of adaptation of students at universities grasps a lot of attention not only by
representatives of psychology. These questions are of interest for philosophers, sociologists, biologists,
physiologists and educators. There are also certain contradictions concerned this problem, from the
definition of this concept, the selection of stages, factors, mechanisms of this process, developing
effective strategies, methods, tools and techniques for successful adaptation. Without adaptation there
is no student’s success and hence no highly skilled specialist. The psychological service and curator
knowledge of students’ adaptation is described.
Purpose of the paper is: on the basis of theoretical analysis of scientific literature and own
experience, to determine the conditions for the effective adaptation of students to study-process in the
educational process in higher educational institutions.
Materials and methods: analysis, synthesis, generalization of own pedagogical experience and
experience of outstanding teachers.
Conclusions The outlined problems of student adaptation are oriented at creating such
psychological and pedagogical conditions that will facilitate their effective solution and preservation
of the contingent of students. The conditions that will ensure this effectiveness are, in our opinion, the
following:
1. Positive attitude towards students. An empathic understanding. This creates the ground for
the most complete self-actualization and self-actualization of future specialists.
2. Confirmation of the student's personality, capable of acting independently and responsible
for their actions, actions. Providing a high level of self-regulation of desires, emotions, freedoms.
3.Creation of favorable socio-psychological conditions for personal and professional selfdetermination.
4. Coordination of actions with parents, the public, all interested persons and institutions
Key words: students’ adaptation, curator, psychological service, adaptation problems,
adaptation efficiency conditions.
«Успіх залежить від швидкості
адаптації до нових обставин...»
Джеффрі Євгенідіс
Актуальність проблеми. Система
вищої освіти змінюється дуже
швидко:
з’являються нові методи, методики і підходи
до навчання, розвиваються нові галузі,

відкриваються нові спеціальності, зростає
престижність одних професій і зменшується
інших, змінюються тенденції набуття вищої
освіти. Для кожного, хто переступив поріг

МАГІСТР МЕДСЕСТРИНСТВА № 2 (20) 2018

69

ВНЗ, нагальною є проблема пошуку шляхів
успішної адаптації до змінених соціальних
умов та нової діяльності. Спроможність
адаптуватися, долати труднощі, віднайти
своє місце у життєвому просторі є
вирішальним чинником успішного розвитку
молодої людини, а в майбутньому – фахівця.
Саме тому актуальним лишається вивчення
адаптаційних
можливостей
та
самосприйняття студентів-першокурсників.
Проблемі адаптації студентів до
навчання у ВНЗ приділяється багато уваги не
лише представниками психології. Цим
питанням цікавляться і філософи, і соціологи,
і біологи, і фізіологи, і педагоги. Але від
цього
актуальність
і
необхідність
дослідження даної проблеми не знижується.
Існують певні протиріччя в багатьох аспектах
вивчення цієї проблеми, починаючи з
визначення цього поняття, виділення стадій,
чинників,
механізмів
цього
процесу,
продовжуючи
виробленням
ефективних
стратегій, методів, засобів і прийомів для
успішної адаптації.
Вирішення
питання
адаптації
студентів до навчання у ВНЗ хвилює низку
вітчизняних науковців. Це Т.В. Алексєєва,
О.Д. Гречишкіна, Н.М. Дятленко, Г.П.
Левківська, Н.В. Любченко, Є.О. Резнікова,
О.Г. Солодухова,А.В. Фурман, І.М. Шаповал.
Труднощі початкового етапу навчання і
чинники, що впливають на процес адаптації,
у своїх роботах розкривають А.Д. Андрєєва,
І.Д. Бех, О.В. Прудська. В.П. Казміренко,
С.Д. Максименко, М.М. Філоненко та інші
науковці розробили програму дослідження
соціально-психологічних чинників адаптації
молоді до навчання у ВНЗ та майбутньої
професії. Вчені акцентують увагу на
важливості адаптації першокурсників до
навчання і вважають, що успішність перебігу
процесу адаптації є запорукою успішного
подальшого функціонування у певній
структурі, у певному соціумі.
Мета
роботи:
на
підставі
теоретичного аналізу наукової літератури та
власного
досвіду
визначити
умови
забезпечення ефективної адаптації студентів
до навчання в освітньому процесі вищих
навчальних закладів.

Матеріали та методи: аналізу,
синтезу,
узагальнення
власного
педагогічного досвіду та досвіду видатних
педагогів.
Виклад основного матеріалу. Зміст
процесу адаптації до навчання у ВНЗ
включає
соціально-психологічний,
психологічний і діяльнісний компоненти. І.Д.
Бех пише:
«Соціально-психологічний
компонент відображає зміну соціальної ролі
студента, коригування потреб і системи
цінностей, необхідність більш гнучкої
регуляції своєї поведінки, засвоєння норм і
традицій, що склалися у вищій школі» [1, с.
13]. Вступ до навчального закладу у значної
частини
молоді
супроводжується
дезадаптацією, що спричинена новизною
студентського
статусу,
відсутністю
референтної групи, підвищеними вимогами з
боку викладачів. Психологічний компонент
відображає перебудову мислення і мови
студента, різке зростання функції уваги,
пам'яті, збільшення емоційного напруження.
Процес навчання характеризується високою
динамічністю психічних процесів і станів, які
зумовлені зміною соціального довкілля.
Діяльнісний – відображає пристосування
студентів до нових психофізіологічних
навантажень,
до
збільшення
обсягу
самостійної
робити,
приєднання
до
напруженої
навчальної
діяльності,
суперечність між особистими інтересами і
необхідністю, яка пов'язана з недостатньою
соціальною установкою. Усе це вимагає від
першокурсника значної мобілізації своїх
можливостей для успішного входження в
нове оточення та якісно інший ритм
життєдіяльності.
Без повноцінної адаптації кожного не
може бути ні внутрішньої рівноваги, ні
доброти,
ні
впевненості
у
власній
спроможності ефективно організовувати своє
навчання і життя. Адміністрація, викладачі,
усі структурні підрозділи коледжу добре
розуміють основні завдання адаптаційного
періоду: створити доброзичливу атмосферу;
допомогти першокурсникам у проясненні
їхніх очікувань на весь період навчання;
зробити процес адаптації інтенсивним,
безболісним, продуктивним і для студентів, і
для викладачів. Адже відбувається своєрідне

МАГІСТР МЕДСЕСТРИНСТВА № 2 (20) 2018
70

психологічне занурення кожного, хто
вступив
у
загальноколеджне
життя,
включення кожного у динамічний ритм і
розкриття мотивації подальшого навчання і
студентського життя.
Роль психологічної служби закладу та
куратора академічної студентської групи в
оптимізації
адаптаційного
процесу
першокурсників до нового соціального
статусу студента надзвичайно велика.
Куратор – це перший товариш, наставник,
організатор, вихователь і порадник для
студентів групи. Насамперед він вивчає
схильності, здібності, інтереси та нахили
студентів,
щоб
педагогічно
доцільно
залучати їх до активної навчально-виховної,
громадської, трудової та фахової діяльності,
формує первинний колектив академічної
групи, виробляє у студентів навички
самостійного розв'язання різних проблем [3,
с.200].
Психологічні дослідження дозволяють
констатувати,
що
психодіагностика
адаптаційних
можливостей
студентів
першого року навчання дуже важлива, тому
що дезадаптація може позначитися на
погіршенні пізнавальної діяльності, змінах в
емоційно-вольовій сфері. Потрібно, щоб
студенти відчули в кураторі людину, яка
може допомогти і дією, і порадою. Під час
адаптаційного періоду педагогам необхідно
бути особливо відкритими зі своїми
вихованцями, ніколи не ховати своїх емоцій,
тоді і студенти розкриваються, і мистецтво
спілкування викладачів і студентів буде
більш відкритим.
Істотний вплив на перебіг процесів
соціально-психологічної адаптації студентів
мають такі чинники, як ставлення до
обраного фаху, професійне спрямування,
особистісне
самовизначення,
система
ціннісних
орієнтацій,
ґрунтовність
привласнених
кожним
соціальних
норм [6, с.89].
Педколектив навчального закладу
ставить за мету спрямувати мотивацію
перебування у коледжі на мотивацію
навчання. Кожний куратор і викладач
розуміє, що спроби студентів «перенести»
шкільний стиль взаємодії з вчителями у

вузівське
життя,
як
правило,
є
неефективними. В цілому ці проблеми легко
коригуються, але, як не дивно, зберігаються
тривалий
час
і
впливають
на
успішність [2, с.76].
Психологічні дослідження, проведені
в групах нового набору, засвідчують, що
адаптація – справа не одного дня і не одного
студента. Це взаємодія «студент – викладач»,
«студент – група – коледж». У адаптації
закладено не просто процес взаємодії, а й
дуже важливу та багатогранну роль педагога.
Лише справжній педагог розуміє, що
мистецтво
виховання
починається
з
найпростішого: прийняти й полюбити
студента такого, яким він є. Уже з першого
дня у коледжі студент повинен відчути, що
він потрібен, що його «ведуть» у навчання і
професію, що ним цікавляться.
Спостереження
засвідчують,
що
способи
зосередження
уваги,
запам’ятовування, вирішення навчальних
завдань, якими володіє студент і які були
цілком адекватними в умовах шкільного
навчання, не «працюють» у навчанні
вузівському. Слідкуємо за першими оцінками
студентів. Розуміємо, що перші двійки не
тому, що не вчать, а не вміють вчити.
Пояснюємо, як готуватись до занять,
заспокоюємо студентів, вчимо студентів
самостійно працювати з підручником.
Намагаємось
сформувати
стійку
направленість і зацікавленість в отриманні
гарних оцінок.
Низка заходів, які проводяться у
коледжі, сприяють послабленню тривожності
у студентів першого року навчання та
створенню умов для успішної адаптації:
перші групові збори батьків і вчорашніх
абітурієнтів; ознайомлення студентів із
Статутом
коледжу,
з
правилами
внутрішнього
розпорядку;
традиційний
вечір-ритуал «Посвята у студенти»; первинні
соціально-психологічні тренінги знайомств;
консультації психолога для кураторів і
викладачів,
які
працюють
з
першокурсниками, на тему «Як подолати
адаптаційні труднощі у студентів першого
року навчання»; тематичні виховні години
«Моя родина», «Світ моїх захоплень»,
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«Відкрий і пізнай самого себе»; анкетування
та тестування студентів («Я і моя група»,
«Моє навчання»).
Розуміємо,
що
дидактичний,
професійний та соціально-психологічний
аспекти адаптації визначають подальшу долю
студента.
Так,
дидактичний
аспект
пов'язаний з пристосуванням до нової
дидактичної ситуації, що вирізняється від
шкільної форми методами організації
навчального
процесу.
Головними
труднощами даного аспекту є зростання
обсягу та складності навчального матеріалу,
невміння працювати самостійно, планувати
та розподіляти свій час.
Проводимо зі
студентами бесіди на теми: «Як потрібно
готуватись до занять», «Яким має бути
режим дня студента». Наголошуємо на
важливості вивчення кожної навчальної
дисципліни, яку студентові ще досить важко
оцінити на першому курсі, для формування
певних умінь і навичок, необхідних
майбутньому медику. З цією метою
проводимо бесіди на наступну тематику:
«Сьогодні студент – завтра спеціаліст»,
«Якість знань сьогодні – ефективність роботи
завтра».
Допомагаємо студентам усвідомити,
що коледж – це початок їх професійного
становлення. Тому особливу увагу звертаємо
на
професійний
аспект
адаптації
першокурсника, що передбачає формування
любові до обраної спеціальності, поступове
набуття професійних вмінь і навичок.
Проводимо
бесіди-диспути
на
теми:
«Сучасна медсестра. Якою вона повинна
бути?», «Милосердя і доброта – запорука
успіху в роботі».
Засновник аналітичної психології К.
Юнг зазначав, що для молодої людини, яка
не досягла успіхів в житті, надзвичайно
важливо сформувати своє свідоме "Я"
активним і дієвим, щоб виховати волю,
вважаючи її головною умовою майбутньої
успішної
професійної
діяльності.
Наголошуємо, що лише старанний, успішний
і наполегливий студент зможе розвинути свої
інтелектуальні здібності, що є необхідною
умовою професійного становлення.
Студенти перших курсів, набуваючи
статусу дорослих людей, залишаються у

своїй більшості за віком, психологією,
розвитком, світоглядом і життєвим досвідом
близькими до учнів старших класів. Тому
навчально-виховну роботу проводимо з
урахуванням вікових особливостей студентів.
У виборі активу багато в чому покладаємось
на думку студентів, а при цьому ненав’язливо
спрямовуємо процес виборів у необхідне
русло (наголошуємо на якостях, якими
повинен володіти майбутній лідер). У
результаті негласні лідери стають гласними,
а це допомагає керувати колективом. Щоб
розвинути комунікативні здібності, роботу в
групі будуємо на принципах самоврядування.
Вдало підібраний актив допомагає створити в
групі
атмосферу
доброзичливості,
взаємопідтримки,
толерантності
та
взаємодопомоги.
Першокурсник
пристосовується до нових вимог, які ставить
перед ним вища школа і водночас до нових
соціальних обставин. У перший же місяць
разом з активом групи здійснюємо рейди по
квартирах,
де
проживають
студенти,
ознайомлюємося з умовами проживання,
отримуємо від господарів квартир багато
інформації про студентів.
Формуємо
у
першокурсників
відповідальне
ставлення
до
власного
здоров’я. Адже прагнення увійти в компанію,
відповідати певним стандартам можуть
штовхати молоду людину на необдумані
вчинки,
стати
причиною
виникнення
шкідливих звичок.
Наголошуємо,
що
«безпечна поведінка» – це поведінка, яка
відображає відповідальне ставлення до свого
життя, вчинків і дій [4].
Тісно контактуємо з батьками з
перших днів навчання. Якщо батьки не
телефонують
нам,
намагаємося
в
телефонному режимі поспілкуватися з ними і
поговорити про стан адаптації їхніх дітей.
Від батьків отримуємо багато корисної
інформації, яка допомагає згуртувати групу.
Тому основне завдання виховної роботи
групи є формування почуття колективізму.
Важливо, щоб кожен відчув плече іншого і
усвідомив себе повноправним членом
колективу. З метою згуртування студентів у
міцний колектив проводимо диспут «Хто є
хто?», на якому говоримо про портрет
колективу, про взаємовідносини ділові й
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особисті, про лідерів і авторитетів, про
психологічну сумісність людей, про вплив
колективу на особистість, даємо поради
активу групи.
Важливо, щоб за період адаптації
чогось не пропустити, не обминути. Варто
пізнати й зрозуміти, чим живе першокурсник,
які в нього проблеми. Слід охопити його
ласкою і любов’ю, толерантно ставитися до
студента, впливати на студента не лише
словом, але й особистим прикладом – і саме
це є однією складових професійної
компетентності викладача.
Висновки. Виокреслені проблеми
студентської
адаптації
зорієнтовують
колектив коледжу на створення таких
психолого-педагогічних
умов,
які
сприятимуть їх ефективному вирішенню та
збереженню
контингенту
студентів
наступних
курсів.
Умови,
які
забезпечуватимуть цю ефективність, на нашу
думку, наступні:
1. Безумовне прийняття особистості
студента, тобто позитивне ставлення до

нього. Емпатичне розуміння. Це створює
грунт для найповнішої самореалізації та
самоактуалізації майбутніх фахівців.
2. Утвердження особистості студента,
здатного діяти самостійно та відповідати за
свої вчинки, дії. Забезпечення високого рівня
саморегуляції
бажань,
емоцій,
волі,
стресостійкості першокурсників.
3. Підвищення психологічної культури
викладачів і студентів, основними проявами
якої є: глибоке розуміння і схвалення себе;
переважаюче хороше самопочуття; позитивні
гармонізуючі орієнтації на конструктивне
спілкування; висока задоволеність життям –
своїм здоров’ям, способом життя, процесом
творчості.
4. Створення сприятливих соціальнопсихологічних умов для особистісного та
професійного самовизначення.
5. Координація дій з батьками,
громадськістю, всіма зацікавленими особами
та установами.
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УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТА
ДО НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
Ковальчук Н.Г., Матузаєва Н.О.
Ківерцівський медичний колледж
Резюме. Гуманістично орієнтований освітній процес потребує осмислення проблеми
адаптації студентів першого курсу та збереження контингенту студентів наступних курсів.
У статті викладені основні умови, яких потрібно дотримуватись, щоб адаптація студента до
навчання у вищій школі була ефективною. Без адаптації нема високої успішності студентів, а
значить висококваліфікованого спеціаліста. Висвітлено досвід роботи психологічної служби
та куратора в плані поліпшення адаптації студентів.
Ключові слова: адаптація студентів, куратор, психологічна служба, проблеми
адаптації, умови ефективності адаптації.
УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТА
К ОБУЧЕНИЮ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Ковальчук Н.Г., Матузаева Н.А.
Киверцовский медицинский колледж
Резюме. Гуманистически ориентированный образовательный процесс требует
осмысления проблемы адаптации студентов первого курса и сохранение контингента
студентов следующих курсов. В статье изложены основные условия, которые нужно
соблюдать, чтобы адаптация студента к обучению в высшей школе была эффективной. Без
адаптации нет высокой успеваемости студентов, а значит высококвалифицированного
специалиста. Освещен опыт работы психологической службы и куратора в плане улучшения
адаптации студентов.
Ключевые слова: адаптация студентов, куратор, психологическая служба, проблемы
адаптации, условия эффективности адаптации.
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УДК 378.15:76
ЗАСТОСУВАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ ПРИ
ВИВЧЕННІ АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Козирацька Л.М
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради
USAGE OF LEARNING THROUGH PLAY TECHNOLOGIES AT CLINICAL
CLASSES WHILE STUDYING GYNECOLOGICAL AND OBSTETRICAL SUBJECTS
L. Kozyratska
MHEI «Zhytomyr Medical Institute» Zhytomyr Regional Council
Abstract. There is a reform of national medical education in Ukraine for today. It aims to
increase the prestige of medical education, to organize training of qualified specialists, to further train
students abroad, to recognize Ukrainian diplomas at the international level and to expand their
employment opportunities. This necessitates the provision of specialists with a set of professional skills
for the implementation of their production activities, which is one of the priority tasks of medical
training.
The experience of recent years shows that the modernization of the educational process in order
to provide highly qualified medical personnel training involves massive introduction of innovative
technologies into the educational process. The problem of activating educational and cognitive activity
of students has always been and remains topical. The introduction of learning through play
technologies at practical classes while studying gynecological and obstetrical disciplines enables
students to come closer to real life situations through their modeling, form practical skills, develop
creativity, and teach professional communication.
Key words: evidence-based medicine, pedagogical experience, clinical practice, advanced
technology.
Актуальність проблеми. На сьогодні
в Україні відбувається реформування
національної медичної освіти з метою
підвищення
її
престижу,
організації
підготовки
кваліфікованих
фахівців,
продовження
навчання
студентів
за
кордоном, визнання українських дипломів на
міжнародному
рівні
та
розширення
можливостей
їх
працевлаштування.
Спостерігаються позитивні процеси в
освітній галузі, які спрямовані на досягнення
рівня
світових
стандартів.
Основною
вимогою до вищих навчальних закладів
України є реалізація нових підходів та
методів, які забезпечать якісну професійну
підготовку майбутніх фахівців. Це зумовлює
необхідність
озброєння
студентів
комплексом професійних умінь для реалізації
їх виробничої діяльності, що є одним із
пріоритетних завдань медичної підготовки.
Досвід останніх років свідчить, що

модернізація навчального процесу з метою
забезпечення
висококваліфікованої
підготовки медичних працівників передбачає
масове впровадження у навчальний процес
інноваційних технологій [3]. Проблема
активізації навчально-пізнавальної діяльності
студентів завжди була й залишається
актуальною. Цікавою формою роботи в
процесі підготовки акушерок є застосування
рольових, театралізованих, ділових ігор
тощо. Впровадження ігрових технологій
навчання на практичних заняттях при
вивченні акушерських дисциплін
дає
можливість студентам наблизитись до
реальних життєвих ситуацій
через їх
моделювання, формує вміння та навички,
розвиває
творчість,
навчає
діловому
спілкуванню тощо.
Мета статті. Висвітлення важливих
питань підготовки медичних спеціалістів у
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навчальних
закладах
у
контексті
реформування вищої освіти в Україні.
Матеріали
та
методи:
бібліосематичний, системного підходу та
логічного узагальнення.
Результати та їх обговорення. Умови
сучасного життя ставлять перед медициною
нові завдання, що стосуються покращення
якості
здоров’я
суспільства.
Україна
знаходиться у стані демографічної кризи, яка
характеризується
стійким
зниженням
народжуваності і зростанням показників
смертності [5]. Основними проблемами
репродуктивного здоров'я є материнська та
малюкова смертність; високий рівень
штучного переривання вагітності; значна
кількість ускладнень під час вагітності та
пологів; безплідність у чоловіків і жінок;
поширення інфекцій, що передаються
статевим шляхом, включаючи ВІЛ/СНІД;
онкогінекологічна патологія.
Організація акушерсько-гінекологічної
допомоги в Україні базується на принципах
ВООЗ. Це забезпечення всіх верств
населення
кваліфікованою
медичною
допомогою, проведення профілактичних
медичних оглядів тощо. У нормативнорегламентуючих документах МОЗ України
висвітлюються сучасні рекомендації щодо
ведення вагітності при екстрагенітальній
патології, наданні невідкладної медичної
допомоги при термінальних станах (тяжких
гестозах, маткових кровотечах, загрозі
розриву матки тощо) [1; 2]. Важливими для
українського
суспільства
залишається
проблема поліпшення стану підготовки
молодших
медичних
спеціалістів.
Безперечно, що акушерки є важливою
ланкою у сфері охорони здоров’я, без якої
неможливе формування, збереження і
відновлення здоров’я громадян України.
Працівники
цих закладів
потребують
відповідної освіти та професійної підготовки.
Сьогодення виносить на перший план
питання підвищення якості професійної
підготовки майбутніх медиків, формування в
них зацікавленості у здобутті професії та
прагнення самовдосконалення [5]. Серед
пріоритетних напрямів державної політики в
контексті інтеграції вітчизняної вищої освіти
у європейський та світовий освітній простір –

підвищення якості освіти, модернізація її
змісту та форм організації навчальновиховного процесу, а також упровадження
освітніх інноваційних технологій.
На сьогоднішній день медичні
працівники
повинні
мати
достатню
професійну компетентність, тому вимоги до
здобуття теоретичних та практичних знань
зросли. У сучасній програмі розвитку
медичної
освіти
наголошується,
що
підвищити якість навчання можна шляхом
активного впровадження сучасних методів та
засобів [6]. З-поміж великої кількості
навчальних технологій викладачі надають
перевагу тим методам, які активізують
розумову діяльність студента, допомагають
подолати психологічну інерцію, заохочують
до творчості, формують спостережливість,
спонукають до самоосвіти, саморозвитку,
самовдосконалення. Відбувається постійна
активна взаємодія студентів у малих групах.
Створюються комфортні умови для навчання,
кожен студент відчуває свою успішність,
інтелектуальну спроможність. До сучасних
методів навчання належать: рольові ігри,
кейс-методи,
метод
проектів,
метод
конкретних ситуацій, ситуаційні завдання
тощо. Поліпшується не тільки засвоєння
матеріалу, але і його застосування у
професійній діяльності [7]. Професор А. Г.
Ломаковська в роботі зі студентами
орієнтувалася
на
спільну колективну
творчість, використовувала активні методи
навчання,
впроваджувала
принципи
взаємозв’язку навчання з вихованням.
«Глибокі знання одного, великий досвід
другого,
творчу
сміливість
третього,
наполегливість четвертого, – підкреслювала
А. Г Ломаковська, – варто об’єднувати в
єдиний творчий порив»[4, с. 59].
Останнім
часом
акушерські
дисципліни
швидко
розвиваються
в
теоретичному та практичному напрямку. В
навчальну процесі активно застосовуються
нові методики, які допомагають краще
засвоїти тематичний матеріал, оволодіти
практичними навичками, розвивають уміння
критично мислити, спілкуватися між собою,
приймати правильні рішення при обстеженні
та лікуванні пацієнтів. Викладачі при
підготовці та проведенні рольових ігор часто
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використовують свій життєвий досвід,
реальні клінічні ситуації, які зустрічаються у
практичній медичній роботі. Це сприяє
кращому засвоєнню матеріалу. Студенти
уважно вивчають матеріал кожної клінічної
проблеми,
дані
лабораторних
та
інструментальних досліджень. Різноманітна
їх тематика: «Сімейна абетка», «Заплановане
щастя»,
«Пісня
чистоті»,
«Подружня
полуничка» тощо.
Переваги при проведенні рольових
ігор: контроль та корекція рівня професійних
вмінь та навичок; висока результативність у
засвоєнні знань і формуванні вмінь;
формується
вміння
співпрацювати;
розвиваються
гуманні
стосунки
між
студентами;
надається
можливість
самостійно осмислювати значення отриманих
знань для використання їх на практиці тощо.
При застосуванні сучасних методик у
викладачів можуть виникати і певні

проблеми: страх втратити керівну роль у
навчальному процесі; неможливість постійно
підтримувати
на
занятті
дисципліну;
небажання мати проблеми із змінами у
навчальних планах; побоювання того, що
працюючи в групах, не всі студенти активні.
Викладач виступає як організатор
процесу навчання, консультант. Це діалогове
навчання, де студент і викладач рівноправні.
Основна роль викладача - допомогти
студентові сформувати свою точку зору, своє
бачення проблеми, співпрацювати з ним.
Висновок. Впровадження рольових
ігор дає можливість проводити практичні
заняття більш різноманітно, стимулює
пізнавальну активність студентів, формує
вміння співпрацювати, дозволяє не тільки
поглибити
теоретичні
знання,
а
й
удосконалити виконання практичних навичок
та професійних умінь.
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ЗАСТОСУВАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ ПРИ
ВИВЧЕННІ АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Козирацька Л.М
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради
Резюме. Сьогодні відбувається реформування національної медичної освіти в Україні.
Реформування спрямоване на підвищення престижу медичної освіти, організації підготовки
кваліфікованих фахівців, подальшого навчання студентів за кордоном, визнання українських
дипломів на міжнародному рівні та розширення можливостей працевлаштування випускників.
Це вимагає надання спеціалістам комплексу професійних навичок для здійснення їх виробничої
діяльності, що є однією з пріоритетних завдань медичної підготовки. Досвід останніх років
свідчить, що модернізація навчального процесу з метою забезпечення висококваліфікованої
підготовки медичних працівників передбачає масове впровадження у навчальний процес
інноваційних технологій. Впровадження ігрових технологій навчання на практичних заняттях
при вивченні акушерських дисциплін дає можливість студентам наблизитись до реальних
життєвих ситуацій через їх моделювання, формує вміння та навички, розвиває творчість,
навчає діловому спілкуванню.
Ключові слова: доказована медицина, педагогічний досвід, клінічна практика, передові
технології
ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ДИСЦИПЛИН
Козирацкая Л.Н.
КВУЗ «Житомирский медицинский институт» Житомирского областного совета
Резюме. Сегодня происходит реформирование национального медицинского образования
в Украине. Реформирование направлено на повышение престижа медицинского образования,
организации подготовки квалифицированных специалистов, дальнейшего обучения студентов
за рубежом, признание украинских дипломов на международном уровне и расширение
возможностей трудоустройства выпускников. Это требует предоставления специалистам
комплекса профессиональных навыков для осуществления их производственной деятельности,
является одной из приоритетных задач медицинской подготовки. Опыт последних лет
показывает,
что
модернизация
учебного
процесса
с
целью
обеспечения
высококвалифицированной подготовки медицинских работников предусматривает массовое
внедрение в учебный процесс инновационных технологий.. Внедрение игровых технологий
обучения на практических занятиях при изучении акушерских дисциплин дает возможность
студентам приблизиться к реальным жизненным ситуациям из-за их моделирования,
формирует умения и навыки, развивает творчество, учит деловому общению.
Ключевые слова: доказательственноя медицина, педагогический опыт, клиническая
практика, передовые технологии.
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ПРОБЛЕМНИЙ МЕТОД ЯК ІННОВАЦІЙНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ МЕДИЧНОГО
СПРЯМУВАННЯ
Мазуркевич М.О.
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради
PROBLEM BASED LEARNING AS AN INNOVATIVE EDUCATIONAL FORM IN
HIGHER MEDICAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS
M. Mazurkevich
MHEI «Zhytomyr Medical Institute» Zhytomyr Regional Council
Abstract. The article highlights the advantages and disadvantages of problem based learning
and its elements. The features and main characteristics of problem learning are considered. The article
defines the features of PBL; the scheme of human problem solving is considered and analyzed; the
stages of problem-oriented training in higher education are proposed. It has been determined that
PBL, as an innovative form of organization of the educational process, promotes the development of
students' mental faculties, their activity, autonomy and creative thinking. It is determined that the main
task of problem learning is to provide a deep and comprehensive understanding of the educational
material, development of analytical and creative thinking. During problematic training, students have
the opportunity to realise themselves and to develop team skills. It changes students' motivation in
cognitive activity, so the learning process becomes more interesting. The use of problem-based
learning greatly improves the training of qualified employees. It provides the sufficiently strong
awareness of the knowledge, habits and skills that are essential for further professional activities.
Key words: problem-oriented learning, innovative teaching technologies, higher medical
educational institution.
Актуальність проблеми. Проблемноорієнтоване навчання є такою організацією
процесу навчання, яка полягає в створенні в
навчальному процесі проблемних ситуацій,
їх вирізненні та вирішенні студентами
проблем. В теперішній час для підготовки
кваліфікованого фахівця важливим є не
стільки
обсяг
інформації,
скільки
формування у нього вміння самостійно її
знаходити,
аналізувати,
вибирати,
структурувати,
використовувати
для
вирішення проблем, які виникають у
професійній діяльності. В умовах стрімкого
розвитку
інноваційних
технологій
та
доказової медицини з’являється потреба у
впровадженні в систему освіти нових
нетрадиційних форм навчання, які б
покращили
підготовку
майбутніх
кваліфікованих фахівців. Серед них особливе
місце належить проблемно-орієнтованому

навчанню. На сьогоднішній день його
широко використовують в навчальних
закладах у всьому світі. Проблемноорієнтоване навчання є особливо актуальне в
медичній освіті для підготовки лікарів,
медичних сестер та інших медичних
працівників, так як від їх професіоналізму
дуже часто залежить здоров’я, а не рідко і
життя людини. Але, на жаль, в нашій країні
не має широкого застосування проблемного
навчання в закладах медичної освіти.
Мета дослідження. Проаналізувати
теоретичні аспекти проблемно-орієнтованого
навчання: структуру, механізм, етапи та
визначити роль методу в навчальному
процесі у вищому навчальному закладі.
Матеріали та методи дослідження.
Для досягнення мети було використано
методи системного аналізу та логічного
узагальнення.
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Результати дослідження та їх
обговорення. Достатньо давно розробляється
теорія проблемного навчання. Саме цій
проблемі присвятили свої праці педагоги та
психологи: Лернер І. Я., Махмутов М. І.,
Савченко О. Я., Митник О. Я., Байбара Т. М.,
Матвогикін А. М., Алексюк А. М.,
Сухомлинський В. О.. Проблемність є однією
з головних закономірностей пізнавального
процесу [1; 7].
Проблемне навчання вчені визначають
з різних позицій: як навчальний метод (О.
Окунь), новий тип навчання (М. Скаткін, І.
Лернер), принцип навчання (Г. Понурова),
технологія (Г. Ксенгова, Н. Саві) [4].
Однією з особливостей проблемного
навчання є те, що воно змінює мотивацію в
пізнавальній
діяльності.
При
цьому
провідними стають пізнавально-спонукальні
(інтелектуальні) мотиви. Інтерес до процесу
навчання виникає у зв’язку з проблемою і
розгортається під час розумової праці, яка
пов’язана з пошуком та знаходженням
рішення проблемного завдання. На основі
цього виникає внутрішня зацікавленість, що
перетворюється у чинник активації процесу
навчання та його ефективності. Пізнавальна
мотивація викликає в людини бажання
розвивати свої можливості та схильності [5].
Аналізуючи
літературні
джерела
можна визначити, що необхідно для

проблемно-орієнтованого навчання: творче
оволодіння
професійними
знаннями,
навичками та вміннями, розвиток розумових
здібностей, а також комп’ютерні технології,
які є невід’ємною частиною сучасного
життя [2; 7].
Проблемно-орієнтованому навчанню
притаманні такі риси: в програмі чи курсі
центральне місце займає складна та
оригінальна проблема; досить оригінальна
задача прив’язана до реальної життєвої
ситуації
і
потребує
від
студентів
застосування знань та вмінь; навчальний
процес орієнтований на студентів і
передбачає, що вони візьмуть на себе
ініціативу і відповідальність за процес
навчального пізнання; у процесі вирішення
проблеми до студентів індивідуальний
підхід;
до
вирішення
проблеми
мультидисциплінарний підхід; викладач має
роль супроводжуючого наставника (тьютера),
а не є джерелом знань; для вирішення
проблем, студенти працюють в маленьких
групах; оцінка досвіду навчання включає
оцінку тьютера та одногрупників, а також
самооцінку; оцінку використовують як
інструмент аналізу навчального процесу [2].
Для більш
глибшого вивчення
проблемно-орієнтованого
навчання
необхідно
розглянути
основні
його
характеристики (Таблиця 1).
Таблиця 1

Основні характеристики проблемно-орієнтованого навчання
№
1.

2.
3.

4.
5.

Основні характеристики

Зміст

Актуальність

зумовлена необхідністю активної участі в комплексних проектах
і забезпечує
розвиток
творчого
мислення,
здібностей
та самостійності в студентів;
Міждисциплінарний
пов’язаний із постійною потребою застосування знань, які студенти
характер навчання
набувають в процесі навчання при вивченні різних дисциплін
Комплексне розв’язання метою якого є постановка і спільне дослідження складних проблем,
завдань
аналіз і узагальнення вивченого та зібраного самостійно матеріалу
з метою знаходження оптимального шляху та виявлення можливих
варіантів розв’язання завдань
Мотивуючий
характер спрямований на розвиток інтересу студентів до навчального
навчання
процесу
Налаштування студентів
зумовлено необхідністю спільно виконання завдань та розв’язання
на співробітництво
складних задач, також встановлення партнерських відносин із
викладачем
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Внаслідок стимулювання пізнавальної
діяльності у студентів виникає позитивний
настрій,
який
дає
її
свободу
та
самостійність [2; 7].

Проблемно-орієнтоване навчання має
свої переваги та недоліки (Таблиця 2).

Таблиця 2
Переваги та недоліки проблемно-орієнтованого навчання
№
1.
2.
3.
4.
5.

Переваги

Недоліки

посилення ролі самостійної освіти;
підвищення рівня засвоєння практичних
навичок;
акцент не на факті, а на розумінні;
міжособистісні стосунки та робота в
колективі;
мотивація до навчання.

застосування проблемного навчання
вимагає великих витрат часу
для
засвоєння одного та того ж обсягу знань
та формуванні практичних вмінь та
навичок, ніж при традиційному підході

Дмитренко Н.Є. вважає, що основним
завданням
проблемного
навчання
є
забезпечення
глибокого
і
всебічного
розуміння навчального матеріалу, розвиток
аналітичного та креативного мислення. Це є
засіб створення мотивації, стимулювання
пізнавальної
діяльності
студентів.
Проблемно-орієнтоване навчання сприяє
інтегруванню навчального процесу з наукою,

з проблемами реальної дійсності і з життєвим
досвідом тих, хто навчається. Під час
проблемного
навчання
у
студентів
з’являється можливість самореалізації і
розвитку навичок командної гри [6].
Реалізація проблемно-орієнтованого
навчання складається з декількох етапів, які
зазначені в Таблиці 3.
Таблиця 3

№
І.

ІІ.

Етапи

Етапи реалізації проблемно-орієнтованого навчання
Зміст

Планування
1. Сформулювати проблему;
2. Вивчити студентські стилі навчання, визначити, що їм вже відомо, і як
передбачити потреби навчання;
3. Визначити результати навчання;
4. Пройти через увесь процес вирішення проблеми, для того, щоб продумати
можливі питання студентів, напрями, які вони можуть обрати;
5. Підібрати необхідні матеріали, включаючи Інтернет-ресурси, враховуючи
можливі питання студентів.
Процес 1. Визначити, як згрупувати студентів (за інтересами, стилем навчання,
вміннями чи поєднуючи різні фактори) для покращення процесу вирішення
проблеми;
2. Продумати, як найбільш ефективно регулювати роботу маленької групи;
3. Ефективно інтегрувати в навчальний процес технологічні інструменти і
ресурси;
4. Розробити стратегічні інструменти підтримки навчання студентів, наприклад,
створити веб-сайт з прямим посиланням на потрібні ресурси, використовувати
заголовки, щоб студенти чітко уявляли суть кожного етапу навчання;
5. Підготуватися до оптимального використання технології, особливо, як
інструменту розвитку, і застосовувати на практиці потрібні навички;
6. Бути гнучким керівником і змінювати, за потреби, стратегію навчання.
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Проблемно-орієнтоване
навчання
вимагає застосування проблемних методів.
Людське мислення, при виникненні нової,
незрозумілої, проблеми відбувається за
схемою: висунення гіпотез, обґрунтовування
та перевірка їх (є необхідною складовою
творчого мислення). Зміст проблемного
навчання
відображає
об’єктивні
суперечності, що виникають в процесі
наукового знання, навчальної чи будь-якої
іншої діяльності. Ці суперечності й стають
джерелом розвитку та руху в будь-якій
сфері [3].
Проблемна ситуація в навчанні – це
пізнавальна трудність і для її подолання
студенти повинні здобути нові знання або
докласти інтелектуальних зусиль. Проблемна
ситуація, яка усвідомлюється та приймається
студентами до розв’язання, перетворюється у
проблему. Проблема, яка має параметри та
умови розв’язання, переходить у проблемне
завдання чи задачу. А вже проблемні
завдання
суттєво
відрізняються
від
тренувальних. Метою тренувальних є
закріплення відомого студентам методу, а не
пошук нового способу розв’язання. Тому
проблемним можна назвати таке навчання
розв’язання нестандартних завдань, у ході
якого студенти засвоюють нові знання,
здобувають нові навички та вміння [2].
Проблемне завдання, яке ставиться
перед студентами, має відповідати рівню їх
інтелектуальних можливостей: завдання має
бути досить складним, але водночас
можливим до розв’язання. У вищій школі
виокремлюють
такі
основні
форми
проблемного навчання: проблемний виклад
матеріалу в монологічному режимі (лекції) та
діалогічному
режимі
(семінар).
Суть
проблемного викладу навчального матеріалу
на лекції в тому, що викладач ставить
проблемні питання, висуває проблемні
завдання і сам їх вирішує, при цьому
студенти лише уявно підключаються до
пошуку
рішення.
Частково-пошукова
діяльність здійснюється у процесі виконання
експерименту, лабораторних робіт під час
проблемних семінарів. Викладач заздалегідь

визначає проблему, спираючись на ту базу
знань, яку повинні мати студенти, тобто
питання повинні викликати інтелектуальні
утруднення у студенті і потребують
пізнавального пошуку. Викладач заздалегідь
визначає
проблему,
вирішення
якої
спирається на ту базу знань, яку повинні
мати студенти, тобто питання повинні
викликати інтелектуальні утруднення у
студентів і потребують цілеспрямованого
пізнавального пошуку [3].
Підготовка медичних працівників на
основі проблемно-орієнтованого навчання
підвищує мотиваційну складову навчального
процесу,
надає
можливості
раннього
розвитку клінічного та критичного мислення,
яке
формує
основи
професійної
компетентності , сприяє вихованню рис
особистості,
потрібних
в
майбутній
професійній діяльності.
Висновки
та
перспективи
подальших
досліджень.
Проблемноорієнтоване навчання є інноваційною
навчальною технологією, започаткованою в
освіті
для
підготовки
професійно
кваліфікованих фахівців з низки переваг, що
дає змогу рекомендувати метод проблемного
навчання до використання у вищому
навчальному закладі, особливо на етапі
реформування
освіти.
Проблемноорієнтоване навчання, як інноваційна форма
організації навчального процесу сприяє
розвитку розумових сил студентів, їх
активності, самостійності, а також творчого
мислення. Воно змінює в студентів
мотивацію в пізнавальній діяльності, тому
процес навчання стає більш цікавішим.
Використання проблемного навчання у
вищих навчальних закладах медичного
спрямування значно покращує підготовку
кваліфікованих студентів. Воно забезпечує
достатньо міцне засвоєння знань, вмінь та
навичок, що є важливим для подальшої
професійної діяльності в галузі ОЗ, і
водночас
робить
навчання
більш
захоплюючим, оскільки вчить долати
труднощі.
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ПРОБЛЕМНИЙ МЕТОД ЯК ІННОВАЦІЙНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ МЕДИЧНОГО
СПРЯМУВАННЯ
Мазуркевич М.О.
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради
Резюме: В статті висвітлено переваги та недоліки проблемно-орієнтованого навчання,
необхідні його елементи. Розглянуто риси та основні характеристики проблемного навчання. У
статті визначено особливості проблемно-орієнтованого навчання; розглянуто та
проаналізовано схему людського мислення при виникненні нової, незрозумілої проблеми;
запропоновані етапи реалізації проблемно-орієнтованого навчання у вищому навчальному
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закладі. Розглянуто роль проблемного навчання в навчальному процесі. Визначено, що
проблемно-орієнтоване навчання, як інноваційна форма організації навчального процесу сприяє
розвитку розумових сил студентів, їх активності, самостійності, а також творчого мислення.
Визначено, що основним завданням проблемного навчання є забезпечення глибокого і всебічного
розуміння навчального матеріалу, розвиток аналітичного та креативного мислення. Під час
проблемного навчання у студентів з’являється можливість самореалізації і розвитку навичок
командної гри. Воно змінює в студентів мотивацію в пізнавальній діяльності, тому процес
навчання стає більш цікавішим. Використання проблемного навчання значно покращує
підготовку кваліфікованих студентів. Воно забезпечує достатньо міцне засвоєння знань, вмінь
та навичок, що є важливим для подальшої професійної діяльності
Ключові слова: проблемно-орієнтоване навчання, інноваційні технології навчання, вищий
медичний навчальний заклад.
ПРОБЛЕМНЫЙ МЕТОД КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Мазуркевич М.А.
КВУЗ «Житомирский медицинский институт» Житомирского областного совета
Резюме: В статье предоставлены преимущества и недостатки проблемноориентированного обучения, необходимых для его элементы. Рассмотрены особенности и
основные характеристики проблемного обучения. В статье определены особенности
проблемного обучения; рассмотрена и проанализирована схема человеческого мышления при
возникновении новой, непонятной проблемы; предложены этапы реализации проблемноориентированного обучения в высшем учебном заведении. Рассмотрена роль проблемного
обучения в учебном процессе. Определено, что проблемно-ориентированное обучение, как
инновационная форма организации учебного процесса способствует развитию умственных сил
студентов, их активности, самостоятельности, а также творческого мышления. Определено,
что основной задачей проблемного обучения является обеспечение глубинного и всестороннего
понимания учебного материала, развития аналитического и креативного мышления. Во время
проблемного обучения у студентов появляется возможность самореализации и развития
навыков командной игры. Оно меняет у студентов мотивацию в познавательной
деятельности, поэтому процесс обучения становится более интересным. Использование
проблемного обучения значительно улучшает подготовку квалифицированных студентов. Оно
обеспечивает достаточно прочное осознание знаний, умения и навыков, является важным для
дальнейшей профессиональной деятельности.
Ключові слова: проблемно-ориентированное обучение, инновационные технологии
обучения, высшее медицинское учебное заведение.
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УДК: 378.091.12:[159-051]:378-014.5-048.78(477.42-25)ЖМІ(045)
РОЛЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ НА ШЛЯХУ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ
РЕФОРМ ВИЩОЇ ШКОЛИ
(З ДОСВІДУ РОБОТИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ КВНЗ «ЖИТОМИРСЬКИЙ
МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ» ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ)
Полчанова Г.С., Боримська Л.В.
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради
THE ROLE OF COUNSELLING IN THE COURSE OF HIGH SCHOOL REFORMING
(COUNSELLING SERVICE EXPERIENCE SUMMARY OF MHEI “ZHYTOMYR MEDICAL
INSTITUTE” ZHYTOMYR REGIONAL COUNCIL
G. Polchanova, L. Borymska
MHEI «Zhytomyr Medical Institute» Zhytomyr Regional Council
Abstract. The article reveals the role of a counseling service at an educational establishment in
the course of innovative reforms. The main aims of the social counseling service at a higher medical
educational establishment are determined for supporting students during their personal and
educational development.
Social counsels have gained a huge experience in modeling the educational surrounding
according to social sciences, implementation of specialized programs, training technologies
applying,counseling,educational events planning etc.
Much attention is drawn to modeling the educational surrounding according to social sciences,
the conditions for humanistic interrelations are developing between all the members of an educational
process and successful personal adaptation, integration, individualization during mastering of medical
care profession.
The model of social counseling work was developed at the institute and contains the following
blocks:
I block. The professional development of social counselors and cooperation with public
authorities and community.
II block Focus areas.
III block. Learning activity.
IV block. The participation in development and implementation of Zhytomyr medical institute
integrated programs.
The social model of a future public health care worker has been created according to the
peculiarities of the educational establishment.
The shown system of social counseling adds to the effectiveness of the educational process
during high school reforming.
Key words: educational innovation development, social counseling service of a higher
educational establishment, personality, personal and professional development, psychological follow
up, integrated programs.
Постановка проблеми. Створення
європейського освітнього простору в рамках
Болонського
процесу
започаткувало
інноваційні підходи до організації вищої
освіти з метою формування молодого

покоління, котре мислитиме й працюватиме
на якісно новому рівні.
Проектування освітнього простору та
окремих його компонентів можливе за умови
конструктивного використання законів та
механізмів людської психіки під час
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вирішення завдань, котрі постають перед
системою
сучасної
освіти,
під
час
вдосконалення сучасної освітньої парадигми,
впровадженні інновацій.
Реформування освітнього простору
ВМНЗ передбачає проектування цілісної
розвивальної системи, яка створює простір
можливостей для всебічного розвитку всіх
учасників освітнього процесу. Визначення
конфігурації цього простору пов’язане з
проектуванням його складових – окремих
елементів, котрі надають йому стабільності,
унікальності, неповторності, трансформують
та розвивають його, що сприяє інтеграції
освітнього простору в інші соціальні
простори.
Навчальний
заклад
—
це
багатовекторна система комунікацій, тому
управління
ним
без
урахування
психологічних аспектів неможливе.
Важливим компонентом освітнього
простору є психологічна служба, котра
сприяє формуванню інноваційного мислення,
нових
життєвих
установок
сучасної
студентської молоді; розвитку особистості,
здатної взяти відповідальність за себе та
свою
долю;
оволодіння
необхідними
навичками та вміннями у медичній сфері на
ринку праці; професійному самовизначенню
та самовдосконаленню майбутнього фахівця.
Діяльність
психологічної служби
системи вищої освіти на сучасному етапі
покликана максимально знизити ступінь
напруги, який переживають всі учасники
освітнього процесу, спричинений багатьма
факторами. Це і загальний соціальноекономічний, політичний фон, який впливає
на всіх, без винятку, громадян України.
Значущим фактором напруги виступає
процес реформування вищої освіти, який є
стресом як для самої системи, так і для
окремих її учасників. Не останнє місце серед
цих факторів посідає не завжди високий
рівень
поінформованості
учасників
освітнього процесу про функції та завдання
психологічної служби на рівні окремого
навчального закладу.

Мета статті. Розкриття ролі та
значення сучасної психологічної служби в
освітньому просторі ВМНЗ, яка буде сприяти
інноваційному розвитку та якісним змінам у
системі вищої освіти щодо підготовки
конкурентоспроможних,
мобільних,
ініціативних, креативних фахівців для галузі
охорони здоров’я.
У процесі реформування системи
вищої освіти, на виконання Закону України,
Положення про психологічну службу у
системі освіти України зміст діяльності
працівників психологічної служби також має
змінюватися.
Працівники
даного
структурного підрозділу усвідомлюють свою
роль у становленні та впровадженні
нововведень у систему освіти, організацію
такого соціально-психологічного супроводу
освітнього процесу, за якого всі його
учасники зможуть якісно й по-новому
розкрити свій освітній потенціал.
Основною метою діяльності Служби є
психологічне забезпечення та підвищення
ефективності освітнього процесу на всіх
етапах навчання, захист психічного здоров'я
та соціального благополуччя усіх його
учасників.
Сучасні тенденції розвитку освіти
формують загальне спрямування діяльності
психологічної служби, яке сприятиме
вирішенню освітніх і виховних задач,
професійної
гнучкості,
формуванню
готовності до особистісного, професійного,
політичного вибору, формуванню соціальної
компетентності як передумови ефективної
соціалізації молоді в сучасних умовах.
За роки своєї діяльності працівники
психологічної служби накопичили значний
позитивний
досвід
та
активно
використовують його в організаційнометодичному, просвітницькому та інших
напрямках
роботи. Модель діяльності
психологічної служби КВНЗ «Житомирський
медичний інститут» Житомирської обласної
ради дозволить наочно представити весь
спектр завдань,
які вирішують її
співробітники.(Див.Малюнок 1.)
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Підвищення
професійного рівня
( курси підвищення
кваліфікації,тренінгові
центри , тренінгові
програми, арт-фестивалі)

Співпраця з органами
державної влади,
громадськістю

Напрямки

роботи

Участь у
розробці та
реалізації
комплексних
програм
КВНЗ
“Житомирський
медичний
інститут”

Мал.1 Модель діяльності психологічної служби КВНЗ «Житомирський медичний інститут»
Житомирської обласної ради
Спираючись на світовий і вітчизняний
досвід досягнень в галузі психологопедагогічних знань, цільових програм
соціально-психологічної підтримки творчого,
інтелектуального та духовного потенціалу, в
навчальному
закладі
психологічною
службою
інституту
розроблена
загальноінститутська комплексна програма
«Інтелект. Творчість. Успіх» (з підтримки
інтелектуального та творчого потенціалу
особистості), яка має кілька підпрограм, як
для молоді, так й для викладацького складу, а
саме:
 «Право
бути
медиком»
(з
формування професійної самосвідомості
майбутнього спеціаліста);
 «Творити себе та своє життя» (з
соціально-психологічної
підримки
особистості в питаннях її життєтворчості);

 «Увійди в наш дім!» (з адаптації
першокурсників/студентів пільгової категорії
до нових умов навчання);
 «Твій дім – мій дім» (з соціальнопсихологічної підтримки
студентів, які
стали свідками психотравмуючих подій),
студентів-сиріт та студентів, позбавлених
батьківського піклування);
 «Все в твоїх
руках» (з
профілактики
негативних
явищ
у
молодіжному
середовищі/
превентивне
виховання);

«Цінуй власне життя!!!» (з
профілактики психотравмуючих чинників/
суїцидальних тенденцій);

«Створення фасилітативного
простору ВМНЗ» ( з підвищення рівня
психолого-педагогічних знань
в сфері
організації групової
роботи та культури
дискусії.);
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«Професійний
портрет
викладача вищої школи» ( з психологопедагогічної
підготовки
викладача
з
медичною освітою)
У реалізації даних програм
беруть
участь всі учасники освітнього процесу при
активній підтримці ректорату, адміністрації
закладу, циклової комісії кураторів груп,
органів студентського самоврядування тощо.
Слід
також
зазначити,
що
психологічна
служба
будує
свою
просвітницьку роботу, спираючись й на
профіль діяльності
вищого навчального
закладу. В рамках реалізації комплексної
програми «Право бути медиком» (з
формування професійної самосвідомості
майбутнього спеціаліста) було розроблено
наступну модель. (Див.Малюнок 2.)
Працівники психологічної служби є
активними
учасниками
методичних,
педагогічних рад, педагогічних читань, на
яких намагаються висвітлювати актуальні

питання практичної психології, соціальної
педагогіки, а саме:
 Конструювання
оптимального
культурно-освітнього
середовища
в
академічній групі як запорука успішної
адаптації студентів до умов навчання.
 Врахування суттєвих особливостей
феномену “клипове мислення” при побудові
освітнього процесу на сучасному етапі.
 Роль
куратора-фасилітатора
у
формуванні
особистості
майбутнього
медичного працівника.
 Профілактика
психо-емоційного
вигорання
у
професійній
діяльності
викладача вищої школи.
 Роль психологічної служби на
шляху збереження психічного здоровя.
 Створення позитивного соціальнопсихологічного клімату в освітньому прсторі
навчального закладу.
 Маніпулятивний
вплив
медіа:
засоби та профілактика.

Мал.2. Соціально орієнтована модель майбутнього медичного працівника в процесі
навчання та виховання у КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної
ради
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Все активніше у практиці професійної
підготовки спеціалістів різних галузей
використовують
тренінгові
технології
навчання, за допомогою яких студенти
вчаться
формувати позитивну «Яконцепцію»,
удосконалювати
свої
рефлексивні характеристики, адаптуватися
до майбутньої професійної діяльності.
Тренінгові технології виступають
ефективним
засобом
формування
професійної мобільності, компетентності та
конкурентоспроможності майбутніх медиків
на ринку праці; надають студентам
можливості імітації конкретних видів
професійної
діяльності
спеціаліста;
допомагають оволодінню теоретичними
знаннями,
практичними
вміннями,
навичками. досвідом; сприяють формуванню
професійно важливих особистісних якостей
та ціннісних орієнтацій спеціаліста, його
психічних властивостей, цілеспрямованості
та намаганню к реалізації своїх особистих
планів.
Досвід нашої багаторічної роботи
дозволив нам створити певну систему
використання тренінгових технологій в
рамках підготовки майбутнього медичного
працівника. Мова йде про проведення саме
тренінгів
або
практичних
занять
з
елементами
тренінгових вправ. Слід
зазначити, що цей формат достатньо
ефективний, цілком доступний, дієвий та має
свої переваги.
Тематика тренінгових занять:
 Мозаїка
радості
або зцілення
творчістю (з
профілактики
стресових
ситуацій, психоемоційного вигорання за
допомогою арт-практик).
 Психологічне айкідо (з вирішення
конфліктних ситуацій).
 «Зрозумій мене» – дидактична гра з
розвитку невербальних засобів комунікації.
 Мобінг
як
етико-психологічна
проблема відносин в колективах на
сучасному етапі.
 Школа
лідерства
–
школа
перспектив.
 «Коли МИ разом!» ( з командної
взаємодії).

 «Харизма – дар богів чи результат
власних зусиль ?!.» та інш.
Сьогодні
перед
медичними
навчальними закладами стоїть завдання
оптимізації освітнього процесу, який може
здійснюватися
завдяки
застосуванню
технічних
демонстраційних
засобів,
обговоренню ситуаційних типових задач,
проведенню самодіагностуючих практикумів,
відпрацюванню елементів рольової гри,
тренінгу а також
використанню арттехнологічних засобів навчання.
В сучасних умовах актуальним є
використання метафоричних асоціативних
карт в роботі працівників психологічної
служби. Це важливий інструментарій при
проведенні консультацій, який дозволяє
організувати ситуацію ефективної взаємодії,
конструктивних, довірчих відносин зі
студентами та співробітниками, створювати
для
учасників
безпечну
атмосферу,
зміцнювати
їх
почуття
особистої
захищеності, віру у свої сили і почуття
власної гідності.
Слід зазначити, що професійна
позиція працівника Служби – це позиція
радника, експерта, помічника, фасилітатора,
медіатора, модератора, що забезпечує
підвищення ефективності освітнього процесу
засобами практичної психології та соціальної
педагогіки. Основу професійної діяльності
працівників соціально-психологічної служби
складає довіра, яка має бути встановлена між
фахівцем та студентами, викладачами,
вихователями, батьками та адміністрацією
закладу.
Враховуючи особливості побудови
освітнього
процесу,
перебування
на
клінічних базах студентів, керівництво
закладу сприяє у пошуку найбільш
ефективних
інструментів
планування,
організації,
координації
та
реалізації
діяльності психологічної служби.
Презентована
система
роботи
психологічної служби КВНЗ «Житомирський
медичний інститут» Житомирської обласної
ради доводить необхідність всебічного
розвитку багатопрофільної психологічної
допомоги студентам в період їх професійного
становлення, а викладачам – в адаптації до
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інновацій та ефективного впровадження
такого напрямку діяльності психологічної

служби як психологізація
освітньому процесі ВМНЗ.
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РОЛЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ НА ШЛЯХУ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ
РЕФОРМ ВИЩОЇ ШКОЛИ
(З ДОСВІДУ РОБОТИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ КВНЗ «ЖИТОМИРСЬКИЙ
МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ» ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ)
Полчанова Г.С., Боримська Л.В.
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради
Резюме: Стаття присвячена розкриттю ролі психологічної служби в освітньому
просторі вищого навчального закладу у світлі інноваційних реформ. Визначені основні завдання
діяльності психологічної служби ВМНЗ щодо підтримки і супроводу студентів у особистісному
та професійному розвитку.
Працівниками психологічної служби накопичено значний досвід у моделюванні
освітнього простору закладу на засадах психолого-педагогічної науки, розробці та реалізації
комплексних програм за відповідними напрямками роботи, застосуванні тренінгових
технологій, проведенні консультування, організації просвітницьких заходів тощо.
Велику увагу приділено моделюванню освітнього простору на засадах психологопедагогічної науки, в якому створюються умови для розвитку гуманістичних взаємовідносин
між всіма учасниками освітнього процесу та
сприятливого проходження адаптації,
інтеграції, індивідуалізації особистості на шляху оволодіння професію медичного працівника.
Розроблено модель діяльності психологічної служби КВНЗ «Житомирський медичний
інститут» Житомирської обласної ради, яка включає в себе наступні складові:
І блок. Підвищення професійного рівня працівників психологічної служби та співпраця з
органами державної влади, громадськістю.
ІІ блок. Напрямки роботи
ІІІ блок. Навчальна діяльність.
ІV блок. Участь у розробці та реалізації комплексних програм КВНЗ «Житомирський
медичний інститут» Житомирської обласної ради.
Створено, враховуючи специфіку навчального закладу, й соціально орієнтовану модель
майбутнього медичного працівника в процесі навчання та виховання.
Представлена система роботи психологічної служби сприяє підвищенню ефективності
освітнього процесу на шляху реформування вищої школи.
Ключові слова: інноваційний розвиток освітнього простору, психологічна служба
вищого навчального закладу, особистість, особистісний та професійний розвиток,
психологічний супровід, комплексні програми.
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РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ НА ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ И ВНЕДРЕНИЯ
РЕФОРМ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ КВУЗ «ЖИТОМИРСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ» ЖИТОМИРСКОЙ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА)
Полчанова Г.С., Боримская Л.В.
КВУЗ «Житомирский медицинский институт» Житомирского областного совета
Резюме. Статья посвящена раскрытию роли психологической службы в
образовательном пространстве ученого заведения в свете инновационных реформ. Определены
основные задачи деятельности психологической службы ВМУЗ по поддержке и
сопровождению студентов в личностном и профессиональном развитии.
Работниками психологической службы накоплен значительный опыт в моделировании
образовательного пространства учреждения на основе психолого-педагогической науки,
разработке и реализации комплексных программ по соответствующим направлениям работы,
применении
тренинговых технологий, проведении
консультирования,
организации
просветительских мероприятий и т.п.
Большое внимание уделено моделированию образовательного пространства на основе
психолого-педагогической науки, в котором создаются условия для развития гуманистических
взаимоотношений между всеми участниками образовательного процесса и благоприятного
прохождения адаптации, интеграции, индивидуализации личности на пути овладения
профессией медицинского работника.
Разработана модель деятельности психологической службы КВУЗ «Житомирский
медицинский институт» Житомирского областного совета, которая включает в себя
следующие составляющие:
І блок. Повышение профессионального уровня работников психологической службы и
сотрудничество с органами государственной власти, общественностью.
ІІ блок. Направления работы.
ІІІ блок. Учебная деятельность.
ІV блок. Участие в разработке и реализации комплексных программ КВУЗ «
Житомирский медицинский институт »Житомирского областного совета.
Создан, учитывая специфику учебного заведения и социально ориентированную модель
будущего медицинского работника в процессе обучения и воспитания.
Представленная система работы психологической службы способствует повышению
эффективности образовательного процесса на пути реформирования высшей школы.
Ключевые слова: инновационное развитие образовательного пространства,
психологическая служба ВУЗА, личность, личностное и профессиональное развитие,
психологическое сопровождение, комплексные программы.
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УДК:378.064.2:316.454.52:37.014.6(045)
«СТУДЕНТ-ВИКЛАДАЧ» – ВПЛИВ СПІЛКУВАННЯ НА ЯКІСТЬ НАВЧАННЯ
Савчук К.С.
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради
A STUDENT-TEACHER CONFLICT AND ITS EFFECT ON LEARNING
EXPERIENCE
K. Savchuk
MHEI «Zhytomyr Medical Institute» Zhytomyr Regional Council
Abstract. Pedagogical interaction is a two-way process that involves interaction between a
teacher and a student. The specificity and nature of interpersonal interaction in the "teacher-student"
system depends on the peculiarities of the pedagogical arrangements that exist between the objects.
The system of pedagogical arrangements based on the principles of mutual understanding and
cooperation is perfect, and it is determined already at the first stage of the educational work of the
teacher with the students, when the teacher clearly formulates all requirements, such as formal
(summary of lectures, dictionaries, attending classes, etc.) and informal (activity, responsibility,
attentiveness, etc.).
Higher education in Ukraine is aimed at providing scientific, cultural, practical training of
specialists who determine the level of scientific and technical, economic and socio-cultural progress, to
ensure the development of man as a person.[4]
Informal expectations, as a rule, are not immediately used, but remain at the level of the
"hidden plan of action". This can be explained not only by the individual psychological characteristics
of the subjects of pedagogical interaction, but also by the specifics of the organization of the
educational process.
Key words: student, teacher, communication
Добре слухати і добре відповідати –
це одна з найбільш бездоганних ознак,
які тільки можливі в розмові.
Ф. Ларошфуко, французький письменник
Актуальність проблеми: Процес
здобуття освіти у вищому навчальному
закладі — явище складне. Його специфіка
зумовлюється
збільшенням
якості
спілкування. За допомогою спілкування
здійснюється взаємовплив двох рівноправних
суб'єктів — викладача та студента.[2]
Мета дослідження: покращити якість
навчання студента за допомогою спілкування
Методи дослідження: Аналізуючи
діяльніть
та
досвід
представників
педагогічної школи, варто зауважити, що
викладачеві недостатньо знати лише основи
своєї науки і методики навчально-виховної
роботи. Є беззаперечним той факт, що всі

знання і
уміння
викладача
можуть
передаватися студентам лише завдяки
безпосередньому спілкуванню з ними. Для
багатьох педагогів очевидна істина: студенти
нерідко переносять ставлення викладача на
предмет, який він викладає. Взаємовідносини
викладача і студентів, їх мистецькі,
психологічні, технологічні складники не
завжди усвідомлюють педагоги як вартісний
засіб удосконалення їхньої педагогічної
діяльності.[2]
Результати та їх обговорення:
Педагогічна майстерність учителя
найчастіше
грунтується
на
мистецтві
спілкування.
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Спілкування – процес обміну між
людьми певними результатами їхньої
психічної та духовної діяльності: засвоєною
інформацією,
думками,
судженнями,
оцінками, почуттями й настановами.[5]
Спілкування – це взаємодія людей,
яка полягає в обміні інформацією, діями та у
встановленні взаєморозуміння.
Спілкування – взаємодія двох або
більше людей, спрямована на узгодження і
об’єднання зусиль з метою налагодження
взаємин
та
досягнення
загального
результату.[6]
Комунікація (від лат. communicatio —
єдність, передача, повідомлення,) - це процес
обміну інформацією між двома або більше
особами,
спілкування
за
допомогою
вербальних і невербальних засобів із метою
передавання та одержання інформації.[3]
Комунікативний процес - це взаємодія
між різними суб'єктами комунікації, при
якому здійснюється обмін інформацією. Він
включає динамічну зміну етапів формування,
передавання, приймання, розшифрування і
використання інформації в обох напрямках
при взаємодії комунікантів.[7]
В умові педагогічного процесу існує
багато суперечностей. Кожен викладач часто
стикається
з
різними конфліктними
ситуаціями, починаючи з невиконаного
домашнього завдання до відмови всієї групи
відвідувати його семінари.
Педагогічне спілкування створює
умови для встановлення студента як
особистості. Деякі педагоги кажуть, що
мистецтво виховання – це, насамперед,
спілкування, тому відіграє важливу для
студента і викладача. У педагогічному
спілкуванні головну роль відіграють не
тільки прийоми і методи, що використовує
педагог, а й індивідуальні і психологічні
особливості учня.
Загальна культура людини включає в
себе культуру педагогічного спілкування,
психологічно-педагогічні знання, уміння та
навички, конкретний емоційний настрій та
спрямованість викладача на позитивну
діяльність студента.
Особливість
педагогічного
спілкування виступає як один із способів

керування комунікацією і цілісно-навчальновиховним процесом.
Основою педагогічної майстерності
викладача - мовлення. Це головний
інструмент
діяльності
педагога,
за
допомогою якого можна налагодити різні
педагогічні завдання: зробити важку для
сприйняття тему заняття цікавішою, а процес
її вивчення зрозумілішим; створи атмосферу
комунікації в аудиторії, встановити контакт,
досягти взаєморозуміння із студентами;
встановити відчуття емоційної захищеності,
вселити в них впевненість у своїх силах.[2]
Визначають такі складові педагогічної
майстерності: гуманістичну спрямованість
діяльності
педагога;
професійну
компетентність;
педагогічні
здібності;
педагогічну техніку. Всі ці елементи
пов'язані між собою та мають здатність до
саморозвитку. [1]
Як
синонім
професіоналізму
викладача часто мають на увазі його
здібність бути повноцінним суб’єктом
власної педагогічної діяльності та розвивати
суб’єктний потенціал у студентів. Завдання
розвивального навчання є надання студентові
допомоги у становленні його як суб’єкта
навчально-професійної діяльності, суб’єкта
саморозвитку. Через це викладач повинен
докласти максимум зусиль для організації
педагогічної взаємодії між ним і студентом,
визначати ефективність його педагогічної
діяльності, яка повинна сприяти розвитку
суб’єктності всіх учасників навчальнопедагогічного процесу. [10]
Професійне спілкування викладача з
учнями під час уроку та поза ним,
спрямоване на створення позитивного
психологічного
клімату,
оптимізацію
навчання і розвиток особистості учня – це
педагогічне спілкування
Своєрідність
педагогічного
спілкування в тому, що воно обумовлює
складний і суперечливий діалог, так як в
ньому одночасно бере участь багато особ,
відбувається, так би мовити, взаємодія
інтелектів, характерів різних за віком,
статусом і рівнем розвитку учасників.[8]
Однією з особливостей педагогічного
спілкування є те, що воно одночасно
виконує дві
функції
такі,
як
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навчальна і виховна. Навчальна функція є
предовою і складається в трактування
учителем громадського знання і координації
спільних з учнями дій в навчальному процесі
та формуванні особистості. Як зазначає А. Б.
Добрович, "який би предмет не викладав
учитель, він передає учневі, насамперед,
переконання в силі людського розуму,
могутню тягу до пізнання, любов до істини і
установку на самовіддану суспільно-корисну
працю. Коли ж учитель здатний заодно
продемонструвати учням високу і відточену
культуру
міжособистісних
відносин,
справедливість в поєднанні з бездоганним
тактом,
ентузіазмом
у поєднанні
з
благородною скромністю - тоді, мимоволі
наслідуючи
такому педагогу,
молоде
покоління формується духовно гармонійним,
здатним
до
людського
розв'язання
міжособистісних конфліктів. "[8]
Під час педагогічного спілкування та
його
реалізації
використовується
багатогранний вплив педагога на студента
таким чином, щоб забезпечити ефективне
навчання, розвиток і виховання нової
особистості. За допомогою спілкування

відбувається обмін досвіду поколінь новому
поколінню.
Висновки:
Максималізм
–
це
характерна
особливість юнацького віку і вона необхідна
для
формування
індивідуальності
і
особистості. Без цього особа не зможе
навчитися відстоювати свою позицію, бути
незалежною
від
чужої думки.
При
спілкуванні викладачеві не слід забувати про
юнацький максималізм студентів, про їхню
потребу самоствердження,
про
деяку
демонстративність їхньої поведінки, про
підвищену емоційність і характерний для
молоді скепсис і недовіру щодо старших. До
цих проявів студентів викладачеві треба
ставитися з розумінням і спокійно, бо це
проходить у них із набуттям зрілості. Якщо ж
ці прояви набувають демонстративного
характеру, то залишати їх поза увагою не
можна, бо існує культура (норми) взаємин,
які й регулюють соціальну поведінку людей.
І цієї культури студентів треба вчити,
найбільш ефективним для цього є власний
приклад викладача поважного ставлення до
особистості студента.[9]
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«СТУДЕНТ-ВИКЛАДАЧ» – ВПЛИВ СПІЛКУВАННЯ НА ЯКІСТЬ НАВЧАННЯ
Савчук К.С.
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради
Резюме. Педагогічна взаємодія - це двосторонній процес, який передбачає взаємодію
між педагогом та студентом. Специфіка та характер міжособистісної взаємодії в системі
«викладач – студент» залежить від особливостей педагогічних домовленостей, які існують
між об'єктами. Досконалою є система педагогічних домовленостей, яка грунтується на
принципах взаєморозуміння та співробітництва, і визначається вже на першому етапі
навчально-виховної роботи викладача зі студентами, коли викладач чітко формулює усі вимоги,
як формальні (конспектування лекцій, ведення словників, відвідування занять тощо) так і
неформальні (активність, відповідальність, уважність тощо).
Вища освіта в Україні спрямована на забезпечення наукової, культурної, практичної
підготовки фахівців, які визначають рівень науково-технічного, економічного і соціальнокультурного прогресу,забезпечувати розвиток людини як особистості.
Саме неформальні очікування, як правило, не використовуються зразу, а залишаються
на рівні «прихованого плану дій». Це можна пояснити не лише індивідуально-психологічними
характеристиками суб'єктів педагогічної взаємодії, але й специфікою організації навчальновиховного процесу.
Ключові слова: студент, викладач, комунікація
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«СТУДЕНТ-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ» - ВЛИЯНИЕ ОБЩЕНИЯ НА КАЧЕСТВО
ОБУЧЕНИЯ
Савчук К.С.
КВУЗ «Житомирский медицинский институт» Житомирского областного совета
Резюме. Педагогическое взаимодействие - это двусторонний процесс, предполагающий
взаимодействие между педагогом и студентом. Специфика и характер межличностного
взаимодействия в системе «преподаватель - студент» зависит от особенностей
педагогических договоренностей, которые существуют между объектами. Совершенной
является система педагогических договоренностей, основанной на принципах взаимопонимания
и сотрудничества, и определяется уже на первом этапе учебно-воспитательной работы
преподавателя со студентами, когда преподаватель четко формулирует все требования, как
формальные (конспектирования лекций, ведения словарей, посещение занятий и т.д.) так и
неформальные (активность, ответственность, внимательность и т.д.).
Высшее образование в Украине направлено на обеспечение научной, культурной,
практической подготовки специалистов, которые определяют уровень научно-технического,
экономического и специально-культурного прогресса, обеспечивать развитие человека как
личности.
Именно неформальные ожидания, как правило, не используются сразу, а остаются на
уровне «скрытого плана действий». Это можно объяснить не только индивидуальнопсихологическими характеристиками субъектов педагогического взаимодействия, но и
спецификой организации учебно-воспитательного процесса.
Ключевые слова: студент, преподаватель, коммуникация.
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ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ`Я
УДК 616-006-083(045)
ДОГЛЯД ЗА ХВОРИМИ ОНКОЛОГІЧНОГО СТАЦІОНАРУ
Дячук Т.В.
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради
ONCOLOGICAL PATIENTS NURSING CARE
T. Diachuk
MHEI «Zhytomyr Medical Institute» Zhytomyr Regional Council
Abstract. Statistics say that for the past 100 years, the oncopathology has moved from the tenth
place to the second by the level of morbidity and mortality in the world, second only to diseases of the
cardiovascular system. According to the WHO, every year 10 million people are ill again. According to
WHO, cancer deaths by 2030 will increase by 45% compared to 2012 levels.
The goal is to support the quality of life in the final stage, to maximize the physical and moral
suffering of the patient and his relatives, and to preserve the human dignity of the patient.
The role of a nurse in caring for cancer patients is very responsive, because the sister has the
greatest contact with the patient and his family and performs the largest amount of work.
When caring for patients, it is important to regularly monitor their condition, keep a special
diary to the patient or his relatives, because any changes may be a sign of progression of the disease.
One of the important sections of psychological support for patients is nonverbal psychotherapy,
especially physical contact. Very often hand-holding, touch, helped to build close emotional contact
with patients who consider themselves contagious.
Conclusions the full life of a cancer patient can be considered when his condition is not
aggravated, the disease does not take all the thoughts and does not interfere with the important matters
for him. Making life of a cancer patient happy is difficult, especially in the case when a person was not
happy about the illness. But the disease is a good reason to think about the meaning of life and what
makes it complete and happy.
Key words: medical nurse, cancer patients, care.
Актуальність проблеми. Однією з
актуальних соціальних проблем наших днів
стали онкологічні захворювання. Статистика
говорить про те, що за останні 100 років за
рівнем захворюваності та смертності в світі
онкопатологія перемістилася з десятого місця
на друге, поступаючись лише хворобам
серцево-судинної системи. За даними ВООЗ,
щороку знову хворіють 10 млн чоловік. Як
стверджує ВООЗ, смертність від раку до 2030
року зросте на 45%, в порівнянні з рівнем
2012 року.
Кожен третій онкологічний пацієнт
помирає у перший рік хвороби, що в 10 раз
перевищує цей показник у розвинених
країнах. Рівень онкологічної захворюваності

стабільно підвищується приблизно на 3%
щорічно. Хворим на злоякісні пухлини у
термінальній стадії онкологічного процесу
потрібна
паліативна
допомога,
яка
спрямована на послаблення болю та інших
важких симптомів та стверджує цінність
життя і ставлення до смерті як до природної
події, не прагнучи її прискорення або
відстрочення [1].
Ризик
розвитку
онкологічних
захворювань становить 27,7% для чоловіків і
18,5% для жінок. Злоякісні новоутворення
вражають в Україні кожного четвертого
чоловіка і кожну шосту жінку.
Україна займає друге місце в Європі за
кількістю жителів, що померли від раку. На
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кожні 100 тисяч чоловік припадає 347
смертельних випадків. За інформацією
Національного реєстру раку, в нашій країні
рак легенів у статистиці смертності від
злоякісних новоутворень за підсумками 2014
року займав перше місце у чоловіків і сьоме у жінок. Тобто, куріння є причиною майже
третини смертей, коли у світі – менш як
чверть. І кількість курців в Україні з року в
рік збільшується на тлі антинікотинових воєн
в Європі та США.
Основними причинами смерті є:
 у чоловіків – злоякісні новоутворення
легенів,
шлунку,
прямої
кишки,
передміхурової залози, ободової кишки 56,0% всіх випадків;
 у жінок – злоякісні новоутворення
молочної залози, шлунка, ободової кишки,
прямої кишки, яєчників, шийки матки –
57,6%.
За останні п'ять років питома вага
основних нозологічних форм злоякісних
новоутворень
у структурі
смертності
практично не змінився. Побічно це свідчить
про відсутність ефективних профілактичних
заходів.
За даними ВООЗ щороку, в Україні,
від раку помирають близько 90 тис. осіб, з
них 35% люди працездатного віку. Щодня в
Україні захворюють раком 450 людей, з них
гинуть 250. Щогодини реєструється понад 20
нових випадків захворювання, а 10 жителів
України помирають від раку.
За розрахунками фахівців, до 2020
року кількість вперше захворілих на рак в
Україні перевищить 200 тис. [3].
Мета дослідження. Головною метою
паліативної допомоги є підтримка якості
життя у фінальній стадії, максимальне
полегшення
фізичних
та
моральних
страждань пацієнта та його близьких, а також
збереження людської гідності пацієнта – всі
ці заходи у повній мірі виконуються
медичними сестрами.
Матеріали та методи. Теоретичні:
аналіз, синтез, порівняння, узагальнення,
систематизація теоретичних та дослідних
даних, застосованих для визначення стану і
розроблення досліджуваної проблеми.

Результати та їх обговорення.
Мистецтво догляду можливо порівняти з
мистецтвом скульптури або живопису. Але
хіба можливо порівняти працю над полотном
або каменем з працею по догляду за хворим
тілом і душею. Найстрашніша загроза, яка
може нависнути над цією працею, – це
перетворення мистецтва на ремесло...
Флоренс Найтингейл.
У пацієнтів, які проходили діагностику
та лікування у зв’язку з онкологічним
захворюванням, виявлено зниження якості
життя. Найбільш ураженою сферою було
фізичне та психічне здоров’я. Погіршення
соматичного благополуччя обумовлювалося
наявністю
онкологічної
патології
з
притаманною кожній конкретній нозології
клінічною симптоматикою. Зрушення у
психічному функціонуванні виникали у
відповідь
на
стрес,
пов’язаний
із
захворюванням.
Фізичні
негаразди
знижували працездатність та деякою міроюможливості
самообслуговування
та
незалежність
у
діях.
Зменшення
самоконтролю та рівня турботи про себе
пояснюються і наявністю хвороби як такої
(особливо виразно це проявлялося в осіб
похилого віку), і явищами психічної
дезорганізації,
потреби
у
зовнішній
підтримці при зіткненні з сильною стресовою
ситуацією. Виявлено зниження задоволеності
стосунками з іншими людьми, рівнем
емоційної підтримки з боку близьких, колег.
Незадоволення психосоціальним оточенням
відображало існуючі особливості системи
міжперсональних
відносин,
а
також
зростання потреби у сторонній співучасті.
Були наявні відчуття неповної особистісної
та духовної самореалізації.
Роль медичної сестри в догляді за
онкохворими людьми дуже відповідальна,
тому що сестра має найбільший контакт із
хворим і його родиною і виконує найбільший
обсяг
роботи.
У
багатьох
західноєвропейських
хоспісах
медична
сестра є головним координатором дій у
команді та центральною особою, що приймає
рішення щодо догляду.
При
догляді за
онкологічними
хворими велике значення має регулярне
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спостереження за їхнім станом (зважування,
вимір температури тіла, харчування і
фізіологічні відправлення,
самопочуття,
настрій і ін.), ведення спеціального
щоденника самим хворим або його родичами,
тому що будь-які зміни можуть бути ознакою
прогресування хвороби [2].
У кожному конкретному випадку
фахівці онкологічної служби навчають
хворого й родичів заходам гігієнічного
характеру, правильному режиму харчування,
що має свої особливості при різних формах
захворювання й методах лікування. У деяких
випадках, особливо після оперативного
лікування,
необхідний
спеціалізований
догляд, здійснюваний медичною сестрою
онкологічного диспансеру або спеціально
підготовленим родичем.
Особливістю догляду за хворими з
онкологією є необхідність особливого
психологічного
підходу.
Не
можна
допускати, щоб хворий дізнався справжній
діагноз. Термінів «рак», «саркома» слід
уникати і замінити їх словами «виразка»,
«звуження», «ущільнення» і т. д. У всіх
виписках і довідках, які видаються на руки
хворим, діагноз теж не повинен бути
зрозумілим для онкологічного пацієнта. Слід
бути особливо обережним у розмові не тільки
з хворими, а й з їхніми родичами [1].
Якщо
потрібна
консультація
з
фахівцями іншого медичного закладу, то
разом з хворим направляється лікар або
медична сестра, які перевозять документи.
Якщо такої можливості немає, то документи
надсилають поштою на ім'я головного лікаря
або видають родичам хворого в запечатаному
конверті [11].
Онкологічні хворі мають дуже
лабільну, вразливу психіку, що необхідно
мати на увазі на всіх етапах обслуговування
цих хворих. У термінальних хворих зростає
або
знову
з'являється
потреба
в
підтвердженні їхньої значущості, любові,
прощенні й примиренні з самими собою, з
тими, хто їх оточує, і Богом, у розумінні
сенсу життя та смерті. Багато пацієнтів
потребують духовної допомоги.
Одним
з
важливих
розділів
психологічної
підтримки
хворих
є
невербальна
психотерапія,
особливо

фізичний контакт. Дуже часто саме тримання
за руку, дотик, допомогли побудувати
близький емоційний контакт із хворими, які
вважають себе заразними.
Необхідно зупинитися на чиннику
присутності й часу. Відчуття самотності у
хворого буває яскраво вираженим, тому
найбільше, що можна дати пацієнтові в
даному разі, — це наша присутність і наш час
[10].
Дійсний
характер
захворювання
можна повідомити тільки найближчим
родичам
хворого.
Треба
намагатися
відокремити
хворих
із
запущеними
пухлинами від іншого потоку хворих.
Бажано, щоб хворі з початковими стадіями
злоякісних пухлин або передраковими
захворюваннями не зустрічали хворих, які
мають
рецидиви
і
метастази.
В
онкологічному стаціонарі новоприбувших
хворих не слід поміщати в ті палати, де є
хворі з пізніми стадіями захворювання. При
спостереженні за онкологічними хворими
велике значення має регулярне зважування,
тому що зменшення маси тіла є одним з
ознак прогресування хвороби. Регулярний
вимір температури тіла дозволяє виявити
розпад пухлини, реакцію організму на
опромінення. Дані виміри маси тіла і
температури повинні бути зафіксовані в
історії хвороби або в амбулаторній карті. При
метастатичних ураженнях хребта, що нерідко
виникають при раку молочної залози або
легень, призначають ліжковий режим і
підкладають під матрац дерев'яний щит, щоб
уникнути патологічних переломів кісток.
При догляді за хворими, які страждають
неоперабельними формами раку легень,
велике значення мають перебування на
повітрі, нестомлюючі прогулянки, часте
провітрювання приміщення, тому що хворі з
обмеженою дихальною поверхнею легень
мають потребу в наявності чистого повітря
[2].
Для
забезпечення
спокою
їх
розміщують в одно- або двомісну палату.
Палати
повинні
бути
затишними,
прибраними. Медична сестра повинна
потурбуватись, щоб ліжко хворого було
зручним, краще функціональним, перевірити,
чи м'який матрац, подушки. Ліжко повинно
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стояти так, щоб до нього можна було підійти
вільно з обох боків. Якщо хворий
знаходиться вдома, то сестра повинна
попросити родичів винести із кімнати
хворого зайві речі, вибрати зручне ліжко.
Медична сестра повинна потурбуватися про
те, щоб необхідні предмети догляду
(поїльник, грілка, судно, сечоприймач і ін.)
знаходились під рукою, були чистими і
готовими до використання [8]. На окремому
столику в палаті вона розставляє необхідну
їжу, медикаменти, посуд. Сестра слідкує за
дотриманням особистої гігієни хворого, при
необхідності протирає йому зуби, промиває
рот, підмиває, перестеляє ліжко [5].
В онкологічній практиці догляду за
онкохворими особлива увага приділяється
стану шкірних покривів. Пацієнта, що
перебуває в горизонтальному положенні, слід
регулярно обтирати вологим рушником.
Після чого шкіру необхідно витерти насухо.
У хворих на рак часто можуть
спостерігатися пролежні, які виникають в
області хребта, лопаток, крижів і сідниць.
Такі поразки шкірних покривів носять
хронічний характер. Тому в онкології
особлива увага приділяється профілактиці
пролежнів [7]. З цією метою необхідно
змінювати положення хворого не менше 10
разів на добу. Натільна і постільна білизна
має бути безшовною, особливо в області
щільного контакту тіла з ліжком. Дані

ділянки тіла лікарі рекомендують обробляти
нашатирним або камфорним спиртом. Щодня
шкірні покриви лежачого хворого слід
зволожувати за допомогою кремів і мазей [6].
Якщо
в
онкохворої
виявлений
пролежень, то дану патологічну область
необхідно змастити антисептичним розчином
і живильним кремом. Надалі цю ділянку
шкіри посипається тальком і стрептоцид.
Висновки.
Повноцінним
життя
онкологічного хворого можна вважати тоді,
коли стан його не обтяжує, хвороба не займає
всі думки і не заважає займатися важливими
для нього справами й одержувати від цього
задоволення. Зробити життя хворого на рак
щасливим складно, тим більш у випадку,
коли людина не була щасливою до хвороби.
Але хвороба - це гарний привід задуматися
про сенс життя і про те, що робить його
повним і щасливим [4].
Будь яке захворювання відбивається
на психіці хворого. При онкологічних
захворюваннях це виражено більш чітко.
Симптоматика пухлинного процесу, що
розвивається, не короткочасна, а тривала і
наростаюча. Це викликає тривогу. Тривалі
болі чи порушення функції важливих органів
(нудота, відсутність апетиту, важкість в
ділянці патологічного процесу й ін.) роблять
людину дратівливою, примхливою, важкою
для родини і коллективу [2].
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ДОГЛЯД ЗА ХВОРИМИ ОНКОЛОГІЧНОГО СТАЦІОНАРУ
Дячук Т.В.
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради
Резюме. Статистика говорить про те, що за останні 100 років за рівнем
захворюваності та смертності в світі онкопатологія перемістилася з десятого місця на друге,
поступаючись лише хворобам серцево-судинної системи. За даними ВООЗ, щороку знову
хворіють 10 млн чоловік. Як стверджує ВООЗ, смертність від раку до 2030 року зросте на
45%, в порівнянні з рівнем 2012 року.
Метою є підтримка якості життя у фінальній стадії, максимальне полегшення
фізичних та моральних страждань пацієнта та його близьких, а також збереження людської
гідності пацієнта.
Роль медичної сестри в догляді за онкохворими людьми дуже відповідальна, тому що
сестра має найбільший контакт із хворим і його родиною і виконує найбільший обсяг роботи.
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При догляді за хворими велике значення має регулярне спостереження за їхнім станом,
ведення спеціального щоденника самим хворим або його родичами, тому що будь-які зміни
можуть бути ознакою прогресування хвороби [2].
Одним з важливих розділів психологічної підтримки хворих є невербальна психотерапія,
особливо фізичний контакт. Дуже часто саме тримання за руку, дотик, допомогли побудувати
близький емоційний контакт із хворими, які вважають себе заразними.
Висновки. Повноцінним життя онкологічного хворого можна вважати тоді, коли стан
його не обтяжує, хвороба не займає всі думки і не заважає займатися важливими для нього
справами. Зробити життя хворого на рак щасливим складно, тим більш у випадку, коли людина
не була щасливою до хвороби. Але хвороба - це гарний привід задуматися про сенс життя і про
те, що робить його повним і щасливим.
Ключові слова: медсестра, онкологічні пацієнти, догляд.
УХОД ЗА БОЛЬНЫМИ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА
Дячук Т.В.
КВУЗ «Житомирский медицинский институт» Житомирского областного совета
Резюме. Статистика говорит о том, что за последние 100 лет по уровню
заболеваемости и смертности в мире онкопатология переместилась с десятого места на
второе, уступая лишь болезням сердечно-сосудистой системы. По данным ВОЗ, каждый год
вновь заболевают 10 млн человек. Как утверждает ВОЗ, смертность от рака до 2030 года
возрастет на 45%, по сравнению с уровнем 2012 года.
Целью является поддержание качества жизни в финальной стадии, максимальное
облегчение физических и моральных страданий пациента и его близких, а также сохранение
человеческого достоинства пациента.
Роль медицинской сестры в уходе за больными онкозаболеваниями людьми очень
ответсвенная, потому что сестра имеет наибольший контакт с больным и его семьей и
выполняет наибольший объем работы.
При уходе за больными большое значение имеет регулярное наблюдение за их
состоянием, ведение специального дневника самим больным или его родственниками, потому
что любые изменения могут быть признаком прогрессирования болезни [2].
Одним из важных разделов психологической поддержки больных является невербальная
психотерапия, особенно физический контакт. Очень часто именно держание за руку, осязание,
помогли построить близкий эмоциональный контакт с больными, которые считают себя
заразными.
Выводы. Полноценной жизнь онкологического больного можно считать тогда, когда
состояние его не тяготит, болезнь не занимает все мысли и не мешает заниматься важными
для него делами. Сделать жизнь больного раком счастливым сложно, тем более в случае, когда
человек не был счастливым к болезни. Но болезнь - это хороший повод задуматься о смысле
жизни и о том, что делает его полным и счастливым.
Ключевые слова: медсестра, онкологические пациенты, уход.
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УДК: 614.253.5:616.89-008.484-084(477.42-25)ЖООД(045)
ПРОФІЛАКТИКА СИНДРОМУ ЕМОЦІЙНОГО ВИСНАЖЕННЯ У МЕДИЧНИХ
СЕСТЕР, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ У ВІДДІЛЕННЯХ ЖИТОМИРСЬКОГО ОБЛАСНОГО
ОНКОЛОГІЧНОГО ДИСПАНСЕРУ
Мацієвська О. А.
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради
EMOTIONAL BURNOUT SYNDROM PREVENTION AMONG THE NURSES OF
ZHYTOMYR ONCOLOGICAL DISPENSARY
O. Matsievska
MHEI «Zhytomyr Medical Institute» Zhytomyr Regional Council
Abstract. One of the first places at risk of SEV emergence is the profession of nurse. Her
working day is a close contact with people, mostly with sick people who require care and attention. A
nurse's current nurse is one of the key figures in improving the quality of life of patients.
The activity of nurses involves high service, dedication to the profession and people, the return
of their physical and moral forces. A nurse's current nurse is one of the key figures in improving the
quality of life of patients.
Prevention is a set of measures aimed at preventing illness, relapse, complications, disability
and premature death. the main direction of preventive work should be the formation of motivation for a
healthy lifestyle. Today, in our society, it is necessary to introduce new methods of prevention,
concerning the incidence of "Emotional Exposure Syndrome".
The professional work of nurses working with oncological patients involves emotional
saturation and a high percentage of stressors. Considering the considerable workload, especially in the
number of patients with which nurses work, it has been found that the syndrome of emotional
exhaustion (SEV) manifests itself inadequate response to patients and colleagues, lack of emotional
involvement, loss of coping ability to patients, fatigue leading to reduction professional duties and
negative influence of work on personal life (40-90%). The greatest risk of the emergence of SEV is
inclined to persons who require excessively high demands on themselves. The real physician in their
presentation is a sample of professional perfection. We believe that it is necessary to work on the issues
of effective prevention of SEVs from nurses.
Key words: nurse, emotional exhaustion syndrome, prophylaxis, oncology department.
Актуальність
теми.
Професійна
діяльність медичних сестер, які працюють з
онкологічними
пацієнтами
припускає
емоційну насиченість і високий відсоток
факторів, що викликають стрес. Зважаючи
також на значне навантаження, особливо за
кількістю пацієнтів, з якими працюють
медичні сестри, виявлено, що синдром
емоційного виснаження (СЕВ) проявляється
неадекватним реагуванням на пацієнтів і
колег, відсутністю емоційної залученості,
втратою здатності до співпереживання
пацієнтам, перевтомою, яка веде до редукції
професійних обов’язків та негативного

впливу роботи на особисте життя (40-90 %)
[8]. Вважаємо, що необхідно працювати над
питаннями ефективної профілактики СЕВ у
медичних сестер.
Одне з перших місць за ризиком
виникнення СЕВ займає професія медичної
сестри. Її діяльність тісно пов’язана з
спілкуванням: в основному з хворими, які
вимагають турботи і уваги. Стикаючись з
негативними емоціями, медична сестра
мимоволі втягується в них, в силу чого
починає і сама відчувати підвищену емоційну
напругу. До найбільшого ризику виникнення
СЕВ схильні особи, що визначають
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непомірно високі вимоги до себе. Справжній
медичний працівник в їхньому уявленні – це
зразок професійної досконалості[8.3].
В даний час немає єдиного погляду на
структуру синдрому емоційного виснаження,
але, незважаючи на це, можна сказати, що він
представляє собою особистісну деформацію
внаслідок
емоційно
ускладнених
і
напружених відносин в системі людиналюдина[9]. Наслідки виснаження можуть
проявлятися
як
у
психосоматичних
порушеннях, так і в суто психологічних
(когнітивних,
емоційних,
мотиваційнонастановних) змін особистості. Те й інше має
безпосереднє значення для соціального і
психосоматичного здоров'я особистості.
Діяльність
медичних
сестер
передбачає високе служіння, самовідданість
професії та людям, віддачу своїх фізичних і
моральних сил. Медична сестра на сучасному
етапі розвитку медсестринства являється
однією з ключових фігур у покращенні якості
життя пацієнтів. Вона має бути готова до
самостійної
роботи
в
складі
мультидисциплінарної
команди.
До
особистості медичної сестри висуваються
особливі вимоги. Пацієнтам важливі не лише
професійні знання, вміння і навички
медичних сестер, але їхні особистісні якості:
уважність,
чуйність,
емпатійність,
комунікабельність, стресостійкість[2,10].
Медсестри, стикаючись з чужими
проблемами, болем, з негативними емоціями,
досить часто втрачає своє фізичне і психічне
здоров’я. Як наслідок, виникають такі
негативні емоції, як черствість, байдужість,
небажання допомогти і підтримати хворих у
їхніх проблемах, небажання працювати[11].
Тобто
спостерігається
деформація
особистості. Це призводить до формування
СЕВ – це реакція організму, яка виникає
внаслідок
довготривалого
впливу
професійних стресів середньої інтенсивності;
це поступова втрата емоційної, когнітивної і
фізичної енергії, які проявляються в
симптомах
емоційного,
розумового
виснаження, швидкої фізичної втоми та
зниження працездатності[5].
Проблема СЕВ у медичних сестер
онкологічних
відділень
надзвичайно

поширена, тому є досить актуальним
проведення ефективних профілактичних
заходів для медичного персоналу. Медичні
сестри
забезпечують
результативність
діяльності закладів охорони здоров’я, а це
можливо лише при високому потенціалі
їхнього здоров’я.
Мета
дослідження:
розробити
програму
профілактики
синдрому
емоційного виснаження у медичних сестер,
які працюють з онкологічними пацієнтами.
Методи дослідження: інформаційноаналітичний, статистичний.
Результати та їх обговорення. У
процесі спостереження ми прийшли до
висновку, що медичні сестри онкологічного
відділення потребують у профілактичних
заходах, щодо запобігання СЕВ, медичні
сестри потребують допомоги, яку можна
надати завдяки мультидисциплінарному
підходу.
Мультидисцтплінарний підхід – це
така організація надання допомоги, яка
забезпечує
комплектність,
наступність,
безперервність та якість медичної і
соціальної допомоги та психологічної
підтримки [4]. До особистості медичної
сестри висуваються особливі вимоги.
Пацієнтам важливі не лише професійні
знання, вміння і навички медичних сестер,
але їхні особистісні якості: уважність,
чуйність, емпатійність, комунікабельність,
стресостійкість [6, 7].
У процесі дослідження даної теми ми
використовували «Методику діагностики
рівня
емоційного
виснаження»
(В.В.Бойко) [1].
У першій групі медичних сестер зі стажем
роботи від трьох до п'яти років виявили у: 3 –
високий рівень; у 6 – середній рівень; у 11 –
низький рівень. У другій групі медичних
сестер зі стажем роботи від п'яти до десяти
років виявили у: 7 – високй рівень
виснаження,
10
–
середній
рівень
виснаження, 3 – низький рівень виснаження.
У третій групі медичних сестер зі стажем
роботи від десяти до двадцяти років
виснаження виявили у: 10 – високий рівень, 6
– середній рівень, 4 – низький рівень.
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Висновки
та
перспективи
подальших
досліджень.
Дослідивши
медичних сестер онкологічного відділення,
ми прийшли до висновку, що для медичних
сетер потрібно якомога раніше проводити
профілактичні заходи щодо запобігання СЕВ.
Адже, медична сестра на сучасному етапі
розвитку медсестринства являється однією з
ключових фігур у покращенні якості життя
пацієнтів.
Розробка даної проблематики є досить
актуальною в зв'язку з прямим відношенням
синдрому емоційного
виснаження до
збереження здоров'я, психічної стійкості,

надійності
і
професійного
довголіття
фахівців. Емоційне виснаження являє собою
придбаний стереотип емоційної, частіше
професійної поведінки. Діяльність медичної
сестри
онкологічного
відділення
відзначається
винятковою
складністю,
представляючи собою єдність об'єктивних і
суб'єктивних
змінних,
вимог
до
технологічної
і
комунікативної
компетентності. Відповідальний характер
діяльності медсестри обумовлює різні
стресогенні
ситуації,
які
створюють
передумови для виникнення синдрому
емоційного виснаження.
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ПРОФІЛАКТИКА СИНДРОМУ ЕМОЦІЙНОГО ВИСНАЖЕННЯ У МЕДИЧНИХ
СЕСТЕР, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ У ВІДДІЛЕННЯХ ЖИТОМИРСЬКОГО ОБЛАСНОГО
ОНКОЛОГІЧНОГО ДИСПАНСЕРУ
Мацієвська О. А.
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради
Резюме. У статті демонструється, що одне з перших місць за ризиком виникнення СЕВ
займає професія медичної сестри. Її робочий день - це тісне спілкування з людьми, в основному з
хворими, які вимагають турботи і уваги. Медична сестра на сучасному етапі розвитку
медсестринства являється однією з ключових фігур у покращенні якості життя пацієнтів.
Профілактика – це комплекс заходів, які спрямовані на запобігання хвороб, рецидивів,
ускладнень, інвалідності та передчасної смерті. головним напрямком профілактичної роботи
повинно стати формування мотивації щодо здорового способу життя. На сьогоднішній день у
нашому суспільстві необхідно впроваджувати нові методи профілактики щодо захворюваності
«синдрому емоційного виснаження».
Ключові слова: медична сестра, синдром емоційного виснаження, профілактика,
онкологічне відділення.
ПРОФИЛАКТИКА СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИСТОЩЕНИЯ У
МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР, РАБОТАЮЩИХ В ОТДЕЛЕНИЯХ ЖИТОМИРСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА
Мациевская О. А.
КВУЗ «Житомирский медицинский институт» Житомирского областного совета
Резюме: В статье демонстрируется, что одно из первых мест по риску возникновения
СЭВ занимает профессия медицинской сестры. Ее рабочий день – это тесное общение с
людьми, в основном с больными, требуют заботы и внимания. Медицинская сестра на
современном этапе развития медсестринства является одной из ключевых фигур в улучшении
качества жизни пациентов.
Исследован уровень заболеваемости медицинский сестер онкологических отделений
Житомирского областного онкологического диспансера.
Профилактика - это комплекс мероприятий, направленных на предотвращение болезней,
рецидивов, осложнений, инвалидности и преждевременной смерти. главного направлением
профилактической работы должно пола формирование Мотивация щодо здорового образа
жизни. На сегодняшний день в нашем обществе и патенты внедрять новые методы
профилактики щодо заболеваемости «синдрома эмоционального выгорания».
Ключевые слова: медицинская сестра, синдром эмоционального выгорания,
профилактика, онкологическое отделение.

МАГІСТР МЕДСЕСТРИНСТВА № 2 (20) 2018

107

УДК 614.253.5:618.2/.7-084-06-005(045)
МЕДСЕСТРИНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В ПРОФІЛАКТИЦІ КРОВОТЕЧ ПІД ЧАС
ВАГІТНОСТІ, ПОЛОГІВ ТА В РАННЬОМУ ПІСЛЯПОЛОГОВОМУ ПЕРІОДІ
Риженко О.В.
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради
NURSING PRACTICE IN BLEEDING PREVENTION DURING PREGNANCY,
LABOUR AND FOURTH STAGE OF LABOUR
O. Ryzhenko
MHEI «Zhytomyr Medical Institute» Zhytomyr Regional Council
Abstract. One of the most common and serious complications of pregnancy, labour and the
fourth period of labour is bleeding. The topic of bleeding during pregnancy and in the fourth period of
labour remains relevant.
According to WHO, obstetric bleeding occurs in 14 million women, 128 thousand of which die
from this complication in the first 4 hours after delivery, which is 1.7 per 1000 births each year.
Obstetric bleeding occupies one of the first places in the structure of the causes of maternal
mortality, and their frequency ranges from 2.5 to 8% in relation to the total number of births, with 24% associated with the atony of the uterus in the postpartum and early postpartum periods, and up to
1% - with premature placental ablation and placenta prolapse.
The purpose of the study: to theoretically substantiate the effectiveness of the role of a health
worker in preventing bleeding during pregnancy and in the early postpartum period. Materials and
methods. Theoretical: analysis, synthesis, comparison, generalization, systematization of theoretical
and experimental data used to determine the state and development of the problem under investigation.
The nurse should know the types of bleeding, diagnose them, and be able to provide qualified
emergency care. The results of the studies suggest that the level of bleeding is decreased over the past
three years in the Zhytomyr region, but remains a topical issue in midwifery practice. Unfortunately,
the achieved results remain worse in comparison with other European countries, so our healthcare
professionals need to clearly know and prevente among the population the various complications that
lead to uterine bleeding, especially during childbirth
Key words: nurse, bleeding, obstetrics.
Показник
акушерських
кровотеч
Актуальність проблеми. Вплив
коливається від 3 до 8% по відношенню до
навколишнього середовища, постійні стреси
загального числа пологів, при цьому 2–4%
та напруга, економічна та політична ситуація
в країні та інше призводять до різних
акушерських кровотеч пов'язано з гіпотонією
ускладнень під час вагітності та пологів.
матки
в
послідовому
і
ранньому
Неабияке місце при цьому займають
післяпологовому періоді, близько 1%
акушерські кровотечі.
випадків виникають при передчасному
Маткові
кровотечі
одна
з
відшаруванні
нормальнорозташованої
центральних проблем в акушерстві. Серед
плаценти і передлежанні плаценти.
причин смертності вагітних, роділь, породіль
При
акушерських
кровотечах
акушерські кровотечі часто посідають перше
страждає плід, що диктує необхідність
місце. Їх особливістю є масивність і
термінового родорозрішення і не дозволяє
раптовість [4].
дочекатися
стійкої
стабілізації
гемодинамічних показників і проведення
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інфузійно-трансфузійної терапії в повному
об'ємі [10].
У суверенній Україні видано немало
наказів направлених на надання невідкладної
допомоги, поліпшення репродуктивного
здоров’я населення - зменшення штучного
переривання вагітності, захворювань, що
передаються статевим шляхом та їх наслідків
і інше. Одним із таких наказів – є наказ
Міністерства охорони здоров’я України №
624 від 03.11.2008 «Нормальні пологи», в
якому йдеться мова про активне ведення
третього періоду пологів, як профілактику
гіпотонічних і атонічних кровотеч в ІІІ
періоді пологів [1].
Застосування методики активного
ведення третього періоду під час кожних
вагінальних пологів дозволяє знизити
частоту післяпологової кровотечі, що
зумовлена атонією матки на 60%, а також
зменшити
кількість
післяпологової
крововтрати та необхідність гемотрансфузії
[5].
Активне ведення третього періоду
пологів повинно бути запропоновано кожній
жінці під час вагінальних пологів.
Роділля повинна бути поінформована
відносно активного ведення III періоду
пологів, та має надати добровільну письмову
згоду на його проведення.
Стандартні компоненти активного
ведення третього періоду пологів включають:
введення утеротоніків;
народження
посліду
шляхом
контрольованої тракції за пуповину;
масаж матки через передню черевну
стінку після народження посліду [6].
Щоб запобігти кровотечі та її
наслідкам медичні працівники мають
володіти
інформацією
про
попередні
вагітності жінки, про її теперішній стан під
час виношування, створювати групи ризику
щодо попередження кровотеч під час
пологів [3].
Також потрібно пропагувати здоровий
спосіб життя серед вагітних, принципи
раціонального харчування, що відноситься до
первинної профілактики кровотеч. Ця робота
покладається саме на медичних сестер,
помічників
лікаря.
Вони
за
своїми

посадовими обов’язками мають проводити
санітарно-освітницьку роботу, а саме,
роз’яснення жінкам про ведення здорового
способу життя та профілактиці шкідливих
звичок [7].
Первинна профілактика починається в
жіночій консультації з виявлення та
лікування екстрагенітальних захворювань,
порушень менструального циклу, запалення
органів статевої системи, профілактики
непланованої вагітності та визначення груп
ризику по кровотечі.
Обов'язкове проведення УЗД в 12, 1624, 32-36 тижнів вагітності. Локалізацію
плаценти визначають під час кожного
дослідження, починаючи з 12 тижня
вагітності. Діагноз передлежання плаценти
встановлюють після закінчення процесу
плацентації в термін 14 тижнів вагітності [8].
Необхідно попередити вагітну і її
родичів про небезпеку кровотечі [2].
Під
час
проведення
вторинної
профілактики
необхідно
постійно
контролювати артеріальний тиск, проводити
лікування гестозу, зняття тонусу матки,
корекція гемостазу, виключити фізичні
навантаження, статеве життя, УЗД-контроль
кожен місяць, щоб простежити міграцію
плаценти.
Для
попередження
кровотечі
доцільним є проведення санітарно-освітньої
роботи в жіночій консультації та в пологому
відділенні [9].
Мета
дослідження:
теоретично
обгрунтувати
ефективність
ролі
медпрацівника по профілактиці кровотеч під
час вагітності та в ранньому післяпологовому
періоді.
Матеріали та методи. Теоретичні:
аналіз, синтез, порівняння, узагальнення,
систематизація теоретичних та дослідних
даних, застосованих для визначення стану і
розроблення досліджуваної проблеми.
Результати та їх обговорення.
Акушерські
кровотечі
все
ще
залишаються однією з головних причин
материнської захворюваності та смертності у
всьому світі.
Щорічно за даними ВООЗ акушерські
кровотечі виникають у 14 млн. жінок, з них
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128 тисяч вмирають від цього ускладнення в
перші 4 години після пологів.
В Україні за останні 20 років частота
масивних акушерських кровотеч залишається
високою.
Акушерські кровотечі є однією з
провідних причин материнської смертності,
складаючи в її структурі:
- в чистому вигляді — 20–25%,
- як конкуруюча причина — 42%,
- а як фонова — до 78% випадків.
Показник
акушерських
кровотеч
коливається від 3 до 8% по відношенню до
загального числа пологів, при цьому 2–4%
акушерських кровотеч пов'язано з гіпотонією
матки
в
послідовому
і
ранньому
післяродовому періоді,близько 1% випадків
виникають при передчасному відшаруванні
нормально
розташованої
плаценти
і
передлежанні плаценти.
Фактори
ризику
виникнення
акушерських кровотеч

5

- обтяжений
акушерський
анамнез
(кровотечі у попередніх пологах, аборти,
самовільні викидні);
- гестоз;
- великий плід;
- багатоводдя;
- багатоплідна вагітність;
- міома матки;
- рубець на матці.
- хронічний ДВЗ-синдром;
- тромоцитопатії;
- антенатальна загибель плода [3].
На Мал. 1, ми можемо прослідкувати
динаміку факторів ризику виникнення
кровотеч, а саме: ППК в анамнезі роділлі
становить найбільший відсоток – це 12%;
кесарів розтин, після якого залишаються
рубці на матці, становить серйозну загрозу
виникнення кровотечі при наступних
пологах, а саме 10%; 8% - тей випадок,коли
інтервал між пологами більше 60 місяців та
6% тривалий другий період пологів.

12%

8%

4

10%
6%

3
2
1

0

Інтервал між
пологами
більше 60

Тривалий ІІ
період

КР в
анамнезі

ППК в
анамнезі

Мал. 1.Фактори ризику кровотеч
Провідними причинами акушерських
кровотеч є:
Атонія матки.
Розрив матки, шийки матки.
Порушення
відділення
та
виділення плаценти.

Коагулопатія
На даній круговій діаграмі, ми
бачимо, що 80% серед усіх кровотеч займає
атонія матки. Атонія матки – повна
відсутність
скорочень
(мал.2).
-
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20 %

Атонія матки
Інші
80 %

Мал. 2.Причини акушерських кровотеч
На мал.3. загальна кількість кровотеч
у 2014 році по Житомирській області
становила 703 випадки, у 2015 році знизилась
на 101 випадок, та становила 602, та у 2016

1000

році значно зросла порівняно з попереднім
роком на 225 випадки та порівняно з 2014
роком на 124 випадки дорівнювала 827
випадки.

827
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800
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Мал.3. Загальна кількість кровотеч по Житомирській області
У 2014 році по Житомирській області
кровотечі у третьому та післяпологовому
періоді становили 63,7%; пов`язані з
передлежанням плаценти 12,2 % та з ПВНРП
– 6,1%.

У 2015 році у третьому та
післяпологому
періоді
64,2%,
при
передлежанні плаценти 12,9 %, при ПВНРП
5,3%.
У 2016 році кількість кровотеч у
третьому та
післяпологовому періоді
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зменшилась і становила 42,9%; при
передлежанні плаценти – 11% та при ПВНРП

також зменшилась і становила 3,5% (мал.4).

Мал.4. Структура акушерських кровотеч по Житомирській області
Наше дослідження проводилось на
базі
Житомирського
обласного
перинатального центру. Ми проводили
динаміку кровотеч за 3 роки.
На малюнку 5, ми бачимо, що в 2014
році кількість кровотеч була 42 випадки

(1,1%), в 2015 році кількість кровотеч в ІІІ та
ранньому
післяпологовому
періоді
збільшилась на 7 і становила 49 (1,5%), проте
в 2016 році кількість кровотеч зменшилась на
8 порівняно з 2014 роком, та на 15 порівняно
з 2015 роком і становила 34 (1%).
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Мал.5. Причини кровотеч в ІІІ та ранньому післяпологовому періоді
На Мал. 6. бачимо, що в 2014 році
кількість
кровотеч
пов`язаних
з

відшаруванням нормально розташованої
плаценти – 63 (1,7%) випадки, в 2015 році
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зменшилось лише на 5 і становить 58 (1,7%)
та в 2016 році зменшилось на 10 порівняно з

63
70

2015 роком та на 15 порівняно з 2014 роком і
становить 48 (1,5%) випадків.
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Мал.6. Причини кровотеч при відшаруванні нормальнорозташованої плаценти.
Кількість кровотеч при передлежанні
плаценти в 2014 році становило 12 (0,3%)
випадків, в 2015 році 11(0,3%) та у 2016 році
збільшилось на 3 випадки порівняно з 2015

роком і на 2 випадки порівняно 2014 роком,
становить 14 (0,4%) випадків, це показано на
мал.7.
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Мал.7. Причини кровотеч при передлежанні плаценти.
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Висновки
та
перспективи
подальших досліджень. Результати власних
досліджень,
дають
підстави
зробити
висновки, що рівень кровотеч хоч і знизився
за останні три роки по Житомирській області,
але залишається актуальною проблемою в
акушерській практиці. На жаль досягнуті
показники
залишаються
гіршими
в
порівнянні з іншими країнами Європи, тому
нашим медичним працівникам необхідно
чітко знати і пропагувати серед населення

профілактику всіх захворювань, які можуть
викликати різні ускладнення, що приводять
до виникнення маткових кровотеч, особливо
під час пологів.
Вагітність, пологи, материнство – це
найбільше щастя, що трапляється з жінкою.
Їм в свою чергу слід прислуховуватись до
порад та дій медичного персоналу,
відповідально ставитись до свого здоров`я,
що допоможе у народженні здорової дитини!

ЛІТЕРАТУРА
1. Фізіологічне акушерство / за ред. П.М. Баскаков. Київ: Медицина, 2014. 407 с.
2. Запорожан В. М., Цегельський М. Р., Рожковська Н. М. Акушерство і гінекологія:
підручник. Одеса, 2015. 472 с.
3. Патологічне і оперативне акушерство / І.Б. Назарова, В.Б. Самойленко, Н.П.
Муштенко, І.Г. Шембєлєв. Київ: Медицина, 2012. 520 с.
4. Клінічний протокол «Акушерські кровотечі». URL: http://akusherstvo.ltd.ua/files/205.pdf
5. Котикович Ю.С. Окситоцин - не найкращий вибір для профілактики післяпологових
кровотеч. Актуальні питання клінічної практики. 2018.тС. 15-17.
6. Копча В.С. Небезпека внутрішньоутробних герпевірусних інфекцій та їх профілактика
на етапі планування вагітності. Здоров’я України. 2018. № 3. С. 48-49.
7. Мартишин О.О. Материнська смертність в Україні: запропоновано шляхи вирішення
проблеми. Актуальні питання клінічної практики. 2017. С. 25.
8. Бойчук А.В., Шадріна В.С., Верешчагіна Т.В. Оцінка психосоматичного стану в жінок
із гіперпластичними процесами ендометрія. Актуальні питання педіатрії, акушерства та
гінекології. 2018. № 3. С. 13-18.
9. Булавенко О.В., Остапчук Л.Р., Руд В.О. Концепція вдосконалення діагностичного
алгоритму при післяпологових гнійно-запальних захворюваннях. Актуальні питання педіатрії,
акушерства та гінекології. 2018. № 1. С. 36-37.
REFERENCE
1. Fiziolohichne akusherstvo / za red. P.M. Baskakov. Kyiv: Medytsyna, 2014. 407 s.
2. Zaporozhan V. M., Tsehelskyi M. R., Rozhkovska N. M. Akusherstvo i hinekolohiia:
pidruchnyk. Odesa, 2015. 472 s.
3. Patolohichne i operatyvne akusherstvo / I.B. Nazarova, V.B. Samoilenko, N.P. Mushtenko,
I.H. Shembieliev. Kyiv: Medytsyna, 2012. 520 s.
4. Klinichnyi protokol «Akusherski krovotechi». URL: http://akusherstvo.ltd.ua/files/205.pdf
5. Kotykovych Yu.S. Oksytotsyn - ne naikrashchyi vybir dlia profilaktyky pisliapolohovykh
krovotech. Aktualni pytannia klinichnoi praktyky. 2018.tS. 15-17.
6. Kopcha V.S. Nebezpeka vnutrishnoutrobnykh herpevirusnykh infektsii ta yikh profilaktyka
na etapi planuvannia vahitnosti. Zdorovia Ukrainy. 2018. № 3. S. 48-49.
7. Martyshyn O.O. Materynska smertnist v Ukraini: zaproponovano shliakhy vyrishennia
problemy. Aktualni pytannia klinichnoi praktyky. 2017. S. 25.
8. Boichuk A.V., Shadrina V.S., Vereshchahina T.V. Otsinka psykhosomatychnoho stanu v
zhinok iz hiperplastychnymy protsesamy endometriia. Aktualni pytannia pediatrii, akusherstva ta
hinekolohii. 2018. № 3. S. 13-18.
МАГІСТР МЕДСЕСТРИНСТВА № 2 (20) 2018
114

9. Bulavenko O.V., Ostapchuk L.R., Rud V.O. Kontseptsiia vdoskonalennia diahnostychnoho
alhorytmu pry pisliapolohovykh hniino-zapalnykh zakhvoriuvanniakh. Aktualni pytannia pediatrii,
akusherstva ta hinekolohii. 2018. № 1. S. 36-37.

МЕДСЕСТРИНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В ПРОФІЛАКТИЦІ КРОВОТЕЧ ПІД ЧАС
ВАГІТНОСТІ, ПОЛОГІВ ТА В РАННЬОМУ ПІСЛЯПОЛОГОВОМУ ПЕРІОДІ
Риженко О.В.
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради
Резюме. Вплив навколишнього середовища, постійні стреси та напруга, економічна
та політична ситуація в країні та інше призводять до різних ускладнень під час вагітності
та пологів. Неабияке місце при цьому займають акушерські кровотечі.
Маткові кровотечі - одна з центральних проблем в акушерстві. Серед причин
смертності вагітних, роділь, породіль акушерські кровотечі часто посідають перше місце.
Їх особливістю є масивність і раптовість.
Одним з найбільш частих і серйозних ускладнень вагітності, пологів і післяпологового
періоду є кровотеча. Тема кровотечі під час вагітності та в ранньому післяпологовому
періоді була і залишається актуальною.
Щорічно за даними ВООЗ акушерські кровотечі виникають у 14 млн. жінок, з них 128
тис. вмирають від цього ускладенння в перші 4 години після пологів, що становить 1,7 на
1000 пологів.
Показник акушерських кровотеч коливається від 3 до 8% по відношенню до
загального числа пологів, при цьому 2–4% акушерських кровотеч пов'язано з гіпотонією
матки в послідовому і ранньому післяпологовому періоді, близько 1% випадків виникають
при передчасному відшаруванні нормальнорозташованої плаценти і передлежанні плаценти.
При акушерських кровотечах страждає плід, що диктує необхідність термінового
родорозрішення і не дозволяє дочекатися стійкої стабілізації гемодинамічних показників і
проведення інфузійно-трансфузійної терапії в повному об'ємі.
У структурі причин материнської смертності акушерські кровотечі займають одне
з перших місць, а їх частота коливається від 2,5 до 8% по відношенню до загальної
кількості пологів, при цьому 2–4%, пов’язані з атонією матки в послідовому та ранньому
післяпологовому періодах, а до 1% – з передчасним відшаруванням плаценти та
передлежанням плаценти.
Медична сестра повинна знати види кровотеч, діагностувати їх і вміти своєчасно
надати кваліфіковану невідкладну допомогу.
Ключові слова: медична сестра, кровотечі, акушерство.
МЕДСЕСТРИНСКИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРОФИЛАКТИКЕ КРОВОТЕЧЕНИЙ
БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И В РАННЕМ ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ
Рыженко О.В.
КВУЗ «Житомирский медицинский институт» Житомирского областного совета
Резюме. Влияние окружающей среды, постоянные стрессы и напряжение,
экономическая и политическая ситуация в стране и другое приводят к различным
осложнениям во время беременности и родов. Большое место при этом занимают
акушерские кровотечения.
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Маточные кровотечения - одна из центральных проблем в акушерстве. Среди причин
смертности беременных, рожениц, родильниц акушерские кровотечения часто занимают
первое место. Их особенностью является массивность и внезапность.
Одним из наиболее частых и серьезных осложнений беременности, родов и
послеродового периода является кровотечение. Тема кровотечения во время беременности и
в раннем послеродовом периоде была и остается актуальной.
Ежегодно по данным ВОЗ акушерские кровотечения возникают в 14 млн. Женщин, из
них 128 тыс. Умирают от этого ускладенння в первые 4:00 после родов составляет 1,7 на
1000 родов.
Показатель акушерских кровотечений колеблется от 3 до 8% по отношению к
общему числу родов, при этом 2-4% акушерских кровотечений связано с гипотонией матки
в последовом и раннем послеродовом периоде, около 1% случаев возникают при
преждевременной отслойке нормально расположенной плаценты и предлежании плаценты .
При акушерских кровотечениях страдает плод, что диктует необходимость
срочного родоразрешения и не позволяет дождаться устойчивой стабилизации
гемодинамических показателей и проведения инфузионно-трансфузионной терапии в полном
объеме.
В структуре причин материнской смертности акушерские кровотечения занимают
одно из первых мест, а их частота колеблется от 2,5 до 8% по отношению к общему числу
родов, при этом 2-4%, связанные с атонией матки в последовом и раннем послеродовом
периодах , а в 1% - с преждевременным отслоением плаценты и предлежанием плаценты.
Медицинская сестра должна знать виды кровотечений, диагностировать их и уметь
своевременно оказать квалифицированную неотложную помощь.
Ключевые слова: медицинская сестра, кровотечения, акушерство.
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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.

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.
Адреса для листування та подання матеріалів:
10002, м. Житомир
вул. Велика Бердичівська 46/15
КВНЗ «Житомирський Інститут Медсестринства»
З позначкою «У Магістр Медсестринства»
Електронна адреса закладу:
Zhitomir.nursing@gmail.com

Електронна адреса для листування:
nshygonska@gmail.com
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