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DEVELOPMENT OF HIGHER MEDICAL EDUCATION 
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Zhytomyr Medical Institute Zhytomyr Regional Council 

 
Abstract The article analyzes the influence of international organizations on the development 

of medical education. It was found that the modern development of medical education largely depends 
on the World Federation for Medical Education, Global Consortium for Health Education, 
International Federation of Medical Students Associations, European Association for Quality 
Assurance in Higher Education, European Association of Universities, European Association of 
Higher Education Institutions, European Students Union, as well as standards and guidelines for 
quality assurance in the European Higher Education Area. 

Key words: development of higher medical education, quality of educational activity, 
international organizations. 

 
Актуальність проблеми. На початку 

нового тисячоліття освіта розглядається не 
тільки в контексті її значення для розвитку 
знань, умінь, навичок та інших 
компетентностей людей, але й у контексті її 
впливу на середовище проживання, 
політику, розвиток універсального способу 
життя, вирішення глобальних проблем 
сучасності та визначення долі цивілізації, 
формування культури діалогу щодо 
усунення й залагодження конфліктів, а 
також вирішення регіональних питань, 
відтворення національних культур 
забезпечення особистісних інтересів і 
прагнень тощо [2].  

Європейську асоціацію забезпечення 
якості вищої освіти як європейський орган 
було утворено у 2004 р. Вона має на меті 
сприяти впровадженню кращої практики 
щодо забезпечення якості вищої освіти та є 
одним із основних консультаційних членів 
із супроводу Болонського процесу. 
Європейський реєстр забезпечення якості 
вищої освіти, утворений Європейською 
асоціацією забезпечення якості вищої 

освіти, Європейською асоціацією 
університетів, Європейською асоціацією 
закладів вищої освіти, Європейським 
союзом студентів (групою Є4), включає 
визнані європейські та національні агенції 
забезпечення якості вищої освіти. До ЕQAR 
входять агенції, які відповідають вимогам 
європейських стандартів і рекомендацій 
щодо забезпечення якості в Європейському 
просторі вищої освіти [6]. 

Паризьке комюніке (Париж, 24–25 
травня 2018 року) декларує досягнення та 
визначає подальші перспективні напрями 
діяльності в Європейському просторі вищої 
освіти. У комюніке підкреслювалося, що 
ЄПВО створене, структура діяльності 
передбачає формування цілей та політики, 
що плануються, узгоджуються на 
європейському рівні та реалізуються в 
національних освітніх системах. 
Європейський освітній простір 
забезпечується спільними зусиллями 
закладів освіти і стейкхолдерів та сприяє 
підвищенню якості освіти, академічній 
мобільності студентів, викладачів, 
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посиленню співпраці та довіри між усіма 
учасниками освітнього процесу [16]. 
Забезпечення якості освіти, академічна 
свобода і доброчесність, інституційна 
автономія, участь студентів у 
вдосконаленні якості освітньої діяльності 
становлять основу ЄПВО. Серед інновацій 
у навчанні та викладанні було ще раз 
підкреслено необхідність забезпечення й 
покращення якості освіти; створення умов 
для навчання впродовж життя; 
використання нових інклюзивних підходів; 
повного запровадження принципів 
студентоцентрованого навчання та 
відкритої освіти; поєднання академічного 
навчання та навчання на робочому місці; 
необхідність організації та проведення 
дослідницької діяльності студентів; 
покращення синергії між освітою, 
дослідженнями й інноваціями; 
оцифровування/диджиталізації для 
кращого використання цифрової та 
змішаної освіти; забезпечення якості 
викладання через педагогічну підготовку 
[1] та безперервний професійний розвиток 
викладачів [12]; міждисциплінарне та 
транскордонне співробітництво [7].  

Мета дослідження – здійснити аналіз 
ролі міжнародних організацій на розвиток 
медичної освіти. 

Результати та їх обговорення. Роль 
міжнародних організацій у медичній освіті 
пов’язується зі зростанням 
наднаціональних (неурядових) організацій, 
компетенція й діяльність яких у сфері 
вищої освіти поширюється за національні 
межі. ЮНЕСКО, інтереси якої раніше 
концентрувалися на нижчих освітніх 
рівнях, 5–9 жовтня 1998 р. уперше провела 
Всесвітню конференцію з вищої освіти, на 
якій йшла мова про підходи до освіти та 
практичні заходи для покращення якості 
освітнього процесу [15]. Ухвалений на цій 
конференції Програмний документ 
«Реформа і розвиток вищої освіти» став 
відправною точкою для ініціатив і 
здійснення заходів щодо розвитку вищої 
освіти і наукових досліджень. Тоді ж було 
визначено стратегічні пріоритети 
діяльності вищої освіти: відповідність 
вищої освіти вимогам сучасності; якість 

вищої освіти; фінансування вищої освіти й 
управління нею; міжнародне 
співробітництво у сфері вищої освіти. 

Інститутом статистики ЮНЕСКО у 
співпраці ОЕСР і Євростату розроблено та 
схвалено Міжнародну стандартну 
класифікацію освіти (МСКО), що є 
керівництвом для впорядкування освітніх 
програм і відповідних кваліфікацій за 
рівнями і галузями освіти [15]. Нова 
структура вищої освіти закріплена у новій 
редакції МСКО 2011 р., яка одержала 
офіційний статус з 2013 р. МСКО 
покладено в основу Концепції 
«Національна стандартна класифікація 
освіти», розробленої Національною 
академією педагогічних наук України [2]. 

Інтернаціоналізація зумовлює 
підвищення якості викладання, навчання, 
дослідження [2]. З’явилися нові регіональні 
мережі гарантії якості вищої освіти, 
первинним завданням для яких стало 
забезпечення якості національної вищої 
освіти, що надається державними і 
приватними університетами. Зокрема, в 
європейському просторі вищої освіти існує 
низка організацій і структур, які 
займаються забезпеченням якості вищої 
освіти: Міжнародна асоціація президентів 
університетів; Європейська асоціація 
вищих навчальних закладів; Європейська 
асоціація університетів; Європейське 
студентське бюро; Міжнародна мережа 
агенцій із забезпечення якості вищої освіти; 
Європейська мережа із забезпечення якості 
вищої освіти; Європейський консорціум 
акредитацій; Транснаціональний 
європейський проєкт оцінювання; 
Центрально- і Східноєвропейська мережа; 
Скандинавська мережа із забезпечення 
якості вищої освіти [2]. Питання, яке 
натепер актуальне для сфери контролю 
якості освіти, полягає в тому, як 
адаптуватися до збільшення масштабів 
транскордонної освіти, що реалізується 
традиційними закладами вищої освіти і 
новими приватними організаціями, які 
раніше не були включені в національні 
проєкти з контролю якості освіти [2]. 

Коли у світі розпочались процеси 
інтернаціоналізації, створення та ухвалення 
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міжнародних стандартів у різних галузях 
економіки і суспільного життя (стандарти 
навколишнього середовища, безпеки 
харчових продуктів, прав людини та ін.), 
медична спільнота не залишилась осторонь. 
Таким чином виникла необхідність 
змінюватись разом із суспільством. Навіть 
єдиний глобальний реєстр медичних шкіл 
(World Directory of Medical Schools) не 
давав повноцінної характеристики якості 
навчання в певному медичному 
навчальному закладі [20]. У зв’язку з таким 
станом цієї важливої галузі професійної 
освіти на 5-й Всесвітній конференції з 
медичної освіти Всесвітньої медичної 
асамблеї (ВМА) (Мальта, 1991 р.) було 
проголошено наступне [20]:  

− метою медичної освіти має бути 
виховання кваліфікованих і етично 
грамотних лікарів, які б дотримувалися 
своєї компетенції у взаєминах з пацієнтом;  

− складові кваліфікації повинні 
включати знання, навички, цінності, 
поведінку і етику, які б забезпечували 
якісну профілактику та лікування окремого 
пацієнта і суспільства в цілому;  

− дослідження, навчання і етичний 
догляд за пацієнтом нероздільні і істотні 
для досягнення мети - кваліфікованості 
лікаря;  

− повинна бути розроблена 
міжнародна базова навчальна програма, яка 
дозволить підтримувати кваліфікацію 
лікаря і не залежали б від державних 
кордонів;  

− повинні бути розроблені 
міжнародні стандартизовані методи для 
оцінки професійної кваліфікації і 
діяльності, які застосовувалися б у 
переддипломній, післядипломній і 
безперервній медичній освіті;  

− для допомоги в розвитку 
суспільної політики, навчанні лікарів та в 
просвітництві громадськості має 
забезпечуватися вільне і швидке 
поширення професійно нової і 
проаналізованої інформації з питань 
епідеміології та громадського здоров’я;  

− повинні бути встановлені 
міжнародні стандарти для оцінки 
навчальних програм медичної освіти;  

− навчання впродовж життя лікаря 
має бути внесено в якість моральних 
обов’язків всіх лікарів та в Міжнародний 
кодекс медичної етики;  

− медичні асоціації у всіх країнах 
повинні швидко реагувати на сили, які 
представляють загрозу для цілісності 
медичної освіти;  

− ефективність, безпека і 
застосовність нових технологій повинні 
швидко визначатися і включатися в процес 
медичної освіти. 

Сучасний розвиток медичної освіти 
великою мірою залежить від Всесвітньої 
федерації медичної освіти (ВФМО) – 
міжнародної організації, основною метою 
якої є підвищення якості медичної освіти та 
підготовки лікарів на всіх рівнях. Вона 
представляє всі медичні навчальні заклади 
та вживає заходів щодо підтримки 
найвищих наукових і етичних стандартів у 
медичній освіті й почала функціонувати з 
1948 року [19]. Діяльність ВФМО сприяє 
розширенню комунікації серед викладачів 
медичних шкіл і розвитку національних 
асоціацій із питань медичної освіти; 
впливає на процес стандартизації медичної 
освіти, яка охоплює всі етапи: базову, 
післядипломну освіту та безперервний 
професійний розвиток лікарів. З 1984 року 
ВФМО реалізує Міжнародну програму 
«Переорієнтації медичної освіти» як 
платформу, що містить сукупність 
регіональних цілей розвитку та стратегій, 
які можуть бути адаптованими країнами 
для переорієнтації медичної освіти [19]. За 
розробленими спеціальними індикаторами 
країни можуть проводити моніторингові 
дослідження для оцінювання розвитку і 
змін, які відбуваються або розглядаються 
як такі, що мають характер змін. Основні 
положення глобальних стандартів щодо 
підвищення якості медичної освіти, 
затверджених ВФМО [10]: 

− стимулювати медичні ЗВО до 
створення власних планів підвищення 
якості процесу навчання відповідно до 
міжнародних рекомендацій;  
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− впровадити систему національної 
та / або міжнародної оцінки та акредитації 
медичних ЗВО, щоб встановити стандарти і 
мінімальні вимоги до якості навчання; 

− творити гарантії якості підготовки 
фахівців, що в умовах інтернаціоналізації 
дозволить встановити в медичній освіті 
чіткі міжнародні стандарти. 

Глобальні стандарти ВФМО 
використовують у 197 країнах світу (2500 
медичних шкіл) для підвищення якості 
медичної освіти та в безперервному 
професійному розвиткові лікарів 
(continuing professional development), 
включаючи безперервну медичну освіту 
(continuing medical education) [11]. Близько 
100 країн використовують стандарти як 
метарамки для національних стандартів, за 
якими проводяться акредитації або інші 
види визнання освітніх програм [4]. 

Глобальний консорціум з освіти в 
галузі охорони здоров’я (Global Health 
Education Consortium) є неурядовою 
агенцією, діяльність якого з 1991 р. 
спрямовано на розвиток глобальної освіти 
за 4 основними напрямками: розроблення 
освітніх програм і навчальних матеріалів; 
клінічна підготовка; розвиток кар’єри; 
освітня політика [13]. Члени консорціуму 
(викладачі закладів медичної освіти та 
медичні працівники) залучені до організації 
глобальної освіти у понад 70 медичних 
школах, а також до реалізації освітніх 
програмах у США, Канаді, Центральній 
Америці та країнах Карибського басейну.  

Міжнародна федерація асоціацій 
студентів-медиків (International Federation 
of Medical Students Associations), яка 
представляє понад мільйон студентів по 
всьому світу, має постійний комітет з 
питань охорони здоров’я, що ініціює й 
реалізує проєкти в галузі глобального 
здоров’я [14].  Запроваджені в медичних 
школах програми з підготовки магістра в 
галузі глобальної охорони здоров’я (MSc in 
Global Health) є міждисциплінарними, 
різняться за контентом і спрямовані на 
студіювання комплексних проблем: 
взаємовідносини між охороною здоров’я, 
міжнародним бізнесом і політикою; 
здоров’я та сталий розвиток суспільства; 

громадське здоров’я у країнах з низьким 
рівнем доходів; запобігання та контроль 
захворювань; імунізація у глобальному 
масштабі; міграційні процеси та здоров’я 
громадян. Випускники програм є 
фахівцями з епідеміології, планування 
сім’ї, медичної антропології тощо.  

Приблизно кожні 5–7 років базові 
медичні знання поступово зазнають змін. 
Це означає, що на початку навчання в 
медичних школах студенти вивчають те, 
що може бути переглянуте або замінено на 
час завершення їхньої формальної освіти. 
Практикуючі лікарі, від яких вимагаються 
знання про нові можливості діагностики і 
терапії, усе частіше стикаються з 
прогалинами знань в освіті [4]. 

Початком трансформації медичної 
освіти стало підписання Единбурзької 
декларації (1988 р.), що виокремила основні 
напрямки, в яких необхідно проводити 
реформи: приведення змісту медичної 
освіти у відповідність із сучасними 
потребами суспільства; відбір абітурієнтів 
як за інтелектуальними, так і за іншими 
професійними якостями; активне навчання 
впродовж усього життя; досягнення 
професійної компетентності; інтеграція 
науки і клінічної практики; розроблення та 
запровадження етичного кодексу лікаря; 
нерозривна співпраця теоретичної 
медицини (медичної освіти) з практичною 
(клінічна практика); збалансована 
підготовка лікарів різної спеціалізації 
залежно від суспільних потреб. 
Забезпечення безперервності навчання 
упродовж життя (learning throughout life) чи 
не в перше в медичній освіті було зазначено 
в якості провідного підходу для 
поліпшення медичної освіти шляхом 
перенесення акценту з дидактичних 
методів на самостійне і самокероване 
навчання [19].   

Основні положення Единбурзької 
декларації сприймаються як основа для 
проведення сучасних освітніх реформ, у 
т.ч. в Україні. Зазначимо основні з них: 
«Розширення кількості установ, в яких 
пропонуються освітні програми з 
медицини…; навчальні програми, так само, 
як і системи експертизи, мають забезпечити 
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досягнення професійної компетентності та 
соціальних цінностей, а не лише 
формування здатності запам’ятовувати та 
пригадувати інформацію…; зміст має 
відображати національні пріоритети в 
галузі охорони здоров’я та забезпечити 
доступність ресурсів…; треба навчати 
викладачів як едукаторів…, що віддають 
перевагу досконалості … біомедичним 
дослідженням і клінічній практиці…» [4]. 

На 5-й Всесвітній конференції з 
медичної освіти ВМА під час обговорення 
стану медичної освіти в якості пріоритетів 
було визначено такі напрями реалізації 
реформ [20]. 

− розробка міжнародної базової 
навчальної програми для здобуття і 
підтримки кваліфікації лікаря, чиї навички 
не залежали б від державних кордонів; 

− розроблення міжнародних 
стандартизованих методів для оцінки 
професійної кваліфікації і діяльності в 
переддипломній, постдипломній і 
безперервній медичній освіті. 

Для 54 країн Європейського регіону 
ВООЗ немає загального визнаного 
стандарту медичної освіти. Однак у майже 
680 медичних школах використовують 
стандарти ВФМО разом із загальними, 
немедичними європейськими стандартами 
щодо забезпечення якості вищої освіти 
(ESG) як основу для проведення 
акредитаційних експертиз  [8]. 

Прийняття Стандартів та 
рекомендації для забезпечення якості в 
Європейському регіоні вищої освіти 
(Standards and Guidelines for Quality 
Assurance in the European Higher Education 
Area (ESG) ознаменувало новий етап 
стандартизації вищої освіти для 48 країн, у 
т. ч. України. Визначені в Стандартах 
спільні цінності та принципи стали 
основною ознакою європейського виміру 
забезпечення якості в Європейському 
просторі вищої освіти, а їх реалізація 
означає «застосування міжнародного 
менталітету до всіх підходів щодо 
забезпечення якості та всіх процедур 
незалежно від того, де вони можуть бути 
проведені» [9]. Агенції з акредитації, які 
використовують ESG як основу для 

акредитації, визнаються Європейським 
реєстром якості (EQAR). У країнах 
Європейського Союзу (понад 340 медичних 
шкіл) також використовують ESG [17]. 

І. Соколова зазначає, що в країнах 
Болонського процесу відсутні загальні 
стандарти якості для медичної освіти. Саме 
тому в «Празькій Декларації щодо 
забезпечення якості медичної освіти» 
(Challenges of Doctor Mobility, 2017) 
наголошено на необхідності розробки і 
прийняття загальних стандартів акредитації 
в медичній освіти, які б гармонізували зі 
стандартами ВФМО та Європейськими 
стандартами ESG 2015. ESG ґрунтуються 
на чотирьох принципах забезпечення якості 
в Європейському освітньому просторі [9]:  

− вищі навчальні заклади несуть 
повну відповідальність за якість вищої 
освіти, що надають, та її забезпечення;  

− забезпечення якості відповідає 
потребам різноманітних систем вищої 
освіти, ЗВО і студентів;  

− забезпечення якості підтримує 
культуру якості;  

− забезпечення якості бере до уваги 
потреби та очікування студентів, інших 
стейхолдерів та суспільства. 

Результати та їх обговорення. У 
сфері вищої медичної освіти зростає роль 
міжнародних організацій, що зумовлено 
розгортанням наднаціональних 
організацій, компетенція й діяльність яких 
у сфері вищої освіти поширюється за 
національні межі. Сучасний розвиток 
медичної освіти великою мірою залежить 
від Всесвітньої федерації медичної освіти, 
основною метою якої є підвищення якості 
медичної освіти та підготовки здобувачів 
медичної освіти на всіх рівнях. Основні 
положення стандартів щодо підвищення 
якості медичної освіти, затверджених 
ВФМО: стимулювати медичні ЗВО до 
створення власних планів підвищення 
якості процесу навчання відповідно до 
міжнародних рекомендацій; впровадити 
систему національної та / або міжнародної 
оцінки та акредитації медичних ЗВО, щоб 
встановити стандарти і мінімальні вимоги 
до якості навчання; створити гарантії якості 
підготовки фахівців, що в умовах 
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інтернаціоналізації дозволить встановити в 
медичній освіті чіткі міжнародні стандарти. 
У світі з’явилися нові регіональні мережі 
гарантії якості вищої освіти, первинним 
завданням для яких стало забезпечення 
якості національної вищої освіти, що 
надається державними і приватними 
університетами. Питання, яке натепер 

актуальне для сфери контролю якості 
освіти, полягає в тому, як адаптуватися до 
збільшення масштабів транскордонної 
освіти, що реалізується традиційними ЗВО 
і новими приватними організаціями, які 
раніше не були включені в національні 
проєкти з контролю якості освіти. 
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МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ВИЩОЇ 

МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ 
 

Гордійчук С., Даровська Л. 
Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради 

 
Анотація.  У статті здійснено аналіз впливу міжнародних організацій на розвиток 

медичної освіти. Встановлено, що сучасний розвиток медичної освіти великою мірою 
залежить від Всесвітньої федерації медичної освіти, Глобального консорціуму з освіти в 
галузі охорони здоров’я, Міжнародної федерації асоціацій студентів-медиків, Європейської 
асоціації забезпечення якості вищої освіти, Європейської асоціації університетів, 
Європейської асоціації закладів вищої освіти, Європейського союзу студентів, а також  
Стандартів та рекомендації для забезпечення якості у Європейському регіоні вищої освіти. 

Ключові слова: розвиток вищої медичної освіти, якість освітньої діяльності, 
міжнародні організації. 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ НА РАЗВИТИЕ 

ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Гордийчук С., Даровская Л. 
Житомирский медицинский институт Житомирского областного совета 

 
Аннотация. В статье проведен анализ влияния международных организаций на 

развитие медицинского образования. Установлено, что развитие медицинского образования 
во многом зависит от Всемирной федерации медицинского образования, Глобального 
консорциума по образованию в области здравоохранения, Международной федерации 
ассоциаций студентов-медиков, Европейской ассоциации обеспечения качества высшего 
образования, Европейской ассоциации университетов, Европейской ассоциации учреждений 
высшего образования , Европейского союза студентов, а также Стандартов и рекомендации 
по обеспечению качества в Европейском регионе высшего образования. 

Ключевые слова: развитие высшего медицинского образования, качество 
образовательной деятельности, международные организации.  
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“ЦИФРОВЕ ОКО” - РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ 
 

Гуменна Л.В. 
Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради 

 
“DIGITAL EYE” - THE REALITIES OF TODAY 

 
Humenna L.V. 

Zhytomyr Medical Institute Zhytomyr Regional Council 
 

Abstract. It is known that a large amount of information students receive through a visual 
analyzer from electronic devices. Therefore, visual impairment is one of the most common 
abnormalities in their health. 

Based on the study, it can be concluded that when using gadgets there is a risk of encountering 
a number of problems: adverse effects of blue screen light, "dry eye", myopia, prolonged focusing of 
the gaze at close range, back and muscle pain. 

Most of students do not follow the regime of work and rest, do not pay much attention to the 
first symptoms of the disease, resort to self-medication, which can be dangerous. 

Key words: gadgets, "dry eye", myopia, asthenopia. 
 

Актуальність проблеми. 
Сьогоднішній світ важко уявити без 
гаджетів. З кожним днем зростає кількість 
людей, професійна діяльність яких 
потребує значного зорового напруження, 
збільшується тривалість часу, проведеного 
в закритих приміщеннях, зменшуються 
відстані між людиною й об’єктами праці. 
Загалом інтенсивне візуальне 
навантаження розпочинається ще в 
ранньому дитячому віці. 

Значну роль у погіршенні зору 
впродовж кількох останніх десятиліть 
відіграє широке розповсюдження відео-
дисплейних терміналів (ВДТ), тобто 
персональних комп’ютерів, ноутбуків, 
планшетів, смартфонів. Можливості мережі 
Інтернет значно збільшили кількість 
людей, які використовують гаджети не 
лише для професійної діяльності, а й для 
спілкування чи розваг; це, безумовно, 
підвищує актуальність питання зорової 
втоми. У медицині навіть сформувалося 
нове поняття – “цифрове око”, що 
характеризує фізичний дискомфорт, який 
виникає внаслідок 2-годинного 
перебування перед ВДТ на відстані менше 
30-40 см. [6] 

Гаджети стали невід’ємною 
частиною повсякденного життя, оскільки 
дають можливості не лише для дзвінків, 
перегляду відео, читання, а й для навчання. 
У зв’язку з дистанційним навчанням 
студентів гострою стає проблема 
детального вивчення впливу 
електромагнітного випромінювання 
монітора комп’ютера на фізичне та 
психічне здоров’я студентів, на орган зору, 
на розумові здібності, інтелект і загальну 
біоенергетику організму. 

Отже, актуальність нашого 
дослідження зумовлена нагальною 
потребою аналізу впливу сучасних 
цифрових гаджетів, обладнаних оптичними 
інтерфейсами взаємодії з користувачами, та 
розробка методів та засобів зниження рівня 
негативних наслідків для органів зору 
молодого покоління. 

Мета дослідження. Дослідити 
шкідливий вплив гаджетів на здоров’я та 
органи зору студентів IV курсу 
Житомирського медичного інституту. 

Матеріали та методи дослідження. 
Під час дослідження були застосовані 
загальнонаукові методи аналізу, синтезу, 
систематизації та узагальнення результатів. 
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Також, за допомогою спеціального методу 
анонімного анкетування здобувачів освіти 
та діагностичного обстеження під час 
практичних занять з офтальмології було 
отримано необхідний масив статистичних 
даних, який був підданий статистичній 
обробці. Було обстежено 64 студенти IV 
курсу різних відділень. 

Результати та їх обговорення. 
Статистичні дані свідчать, що в середньому 
людина проводить понад 20 годин на 
тиждень перед екраном смартфона. 

Під час користування гаджетами 
можна зіткнутися з низкою проблем: 
несприятливий вплив синього світла 
екрана, синдром “сухого ока”, 
прогресування короткозорості, явища 
астенопії, болі в хребті та м’язах.  

Наслідком перевантаження шийного 
відділу хребта може стати потилична 
невралгія –  біль уздовж верхньої частини 
шиї та задньої частини голови. Око людини 
також не пристосоване до тривалої 
концентрації погляду на близько 
розташованому предметі. [7] 

Окрім тривалого фокусування на 
близько розташованих предметах, на стан 
зору впливають яскравість, контрастність і 
розмір тексту. Занадто високі та занадто 
низькі яскравість і контрастність є 
несприятливими для зору. Окремою 
проблемою є користування яскравими 
смартфонами в нічний час, оскільки в таких 
умовах навантаження є значно вищим. 

Близько 90% молодих людей тримають 
смартфони біля ліжка та користуються 
ними вночі без додаткових налаштувань 
дисплея. 

Ще одним чинником пошкодження 
ока при користуванні гаджетами виступає 
синє світло, що призводить до 
незворотного накопичення в сітківці гранул 
токсичного пігменту ліпофусцину. При 
подальшому опроміненні синім світлом 
ліпофусцинові гранули спричиняють 
загибель клітин пігментного епітелію, 
збереження структури якого є ключовим 
фактором захисту сітківки від фотичних 
ушкоджень. [2] 

Сучасні умови навчання і 
промислового виробництва, 
комп'ютеризація та використання 
різноманітних електронних пристроїв 
ускладнюють ступінь інформаційної 
взаємодії і вирішення різного роду зорових 
завдань. Це вимагає своєчасної діагностики 
і профілактики астенопії. [1] 

Ніхто точно не знає, як будуть 
змінюватися цифрові технології в 
майбутньому. Можна припустити, що 
планшети стануть менші за розміром, у 
телефонів буде більше можливостей, 
з'являться нові пристрої і наші очі все 
більше будуть прикуті до екрану під час 
роботи, навчання або ігор. Тому ми повинні 
навчитися безпечному використанню цих 
технологій і виробити звички, які 
допоможуть зберегти здоров'я очей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Щоденне використання студентами гаджетів 
Тривале користування будь-яким 

гаджетом підвищує зорове навантаження, 
спричиняючи синдром “цифрового ока”. 

Від симптомів цього розладу страждає 
значна частина користувачів гаджетів.  
Аналізуючи відповіді на запитання анкети 
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було встановлено, що 63 студенти, а саме 
98,4%, користуються гаджетами у 
повсякденному житті, а 1,6% – не 
користується. 

Було з’ясовано скільки часу 
витрачають студенти щодня, працюючи із  
гаджетами:  

1-2 год – 7,9%,  
2-4 год – 15,9%,  
4-6 год – 66,7%,  
6-8 год – 6,3%.  
Понад 8 год – 3,2%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Час роботи студентів із гаджетами 

 
Під час практичних занять з 

офтальмології, шляхом проведення 
візометрії та суб’єктивного методу 
визначення клінічної рефракції, 
встановлено, що більшості студентам 
притаманна еметропія (нормальний вид 

клінічної рефракції), що відповідає 71,4%. 
В решти наявна патологія:  

- короткозорість – 15,9% 
- далекозорість – 7,9% 
- астигматизм – 4,8% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Вид клінічної рефракції у студентів 
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Аналізуючи відповіді студентів було 
встановлено, що найпоширенішими 
симптомами у них є свербіж, різь чи біль 
(23,8%). Частина мала почервоніння  

(20,6%). Значно менше були виявлені 
відчуття піску в очах (3,2%) та сухість при 
кліпанні (4,8%). 47,6% не мали зазначених 
симптомів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Характерні симптоми синдрому “сухого ока” 
 
Значна увага приділяють причині 

виникнення цих симптомів. Більшість 
студентів пов’язували виникнення даних 
симптомів внаслідок довготривалої роботи 

з гаджетами (62%) та тривалого читання 
книг (24%). 14% студентів не змогли 
вказати причину  виникнення неприємних 
симптомів.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Причини виникнення симптомів 
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Деякі студенти, щоб уникнути 
дискомфорту в очах, сльозоточивості 
займались самолікуванням (42,8%). Інша 

частина (57,2%) вважали, що необхідно 
звертатись до лікаря. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Рис. 6. Лікування наявних симптомів 

 
Також ми з’ясували чи чинять 

гаджети негативний вплив, окрім органа 
зору, на інші органи та системи. Значна 
кількість студентів мають патології 

опорно-рухового апарату (25%). В 
основному студенти мають патології інших 
органів та систем (40%). І тільки у 35% 
студентів відсутні патології. 

 

 
Рис. 7. Наявність супутньої патології 
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Було встановлено, що лише незначна 
частина студентів виконують вправи для 
очей: 10% студентів – виконують щоденно, 

15% – іноді виконують. Основна частина 
студентів – 75% – взагалі не виконують. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 8. Виконання вправ для очей 
Також встановлено, що явища 

негативного впливу гаджетів більш 
виражені у студентів жіночої статі (68%), 
ніж у чоловічої (32%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Вираженість негативних явищ 
Аналізуючи відповіді було 

встановлено, що найпоширенішими 
ознаками астенопії у студентів є головний 
біль (36%), підвищена дратівливість (21%), 

швидка втомлюваність (20%). Також у 
незначної частини біль в шиї та плечах 
(15%) та затуманення зору (4%). І лише у 
4% немає ніяких ознак. 
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Рис. 10. Наявність ознак астенопії 
 

Висновки та перспективи 
подальших досліджень. В результаті 
проведеного дослідження було 
встановлено, що студенти IV курсу 
Житомирського медичного інституту у 
повсякденному житті щоденно 
користуються гаджетами (98,4%) і 
переважна більшість (66,7%) працюють до 
4 - 6 год на добу. 

Більшість студентів мають 
нормальний вид клінічної рефракції – 
еметропію, що становить 71,4%. У решти – 
28,6% – наявна патологія. Ті, хто 
страждають на короткозорість відмітили 
погіршення зору внаслідок частого 
користування гаджетами. У тих, хто 
користується окулярами, симптоми менш 
виражені. 

Значна частина студентів не 
володіють інформацією про синдром 
“сухого ока”, через це не приділяється 
велика увага появі перших симптомів 
захворювання. Також студенти вдаються до 
самолікування, що може бути небезпечним. 

Провідними скаргами були свербіж, 
різь чи біль (23,8%) та почервоніння  очей 
(20,6%). 96% відчуває дискомфорт після 
роботи за гаджетами, але все одно 
порушують санітарно-гігієнічний режим 

зору і відмовляються від відпочинку та 
зорових вправ. 

Окрім органа зору вражаються і інші 
органи та системи організму людини. Так 
виявлено, що значна кількість студентів 
(25%) мають проблеми опорно-рухової 
системи. Але є частина студентів (35%), які 
раціонально використовують час для 
роботи з гаджетами, роблять перерви, тому 
в них цих порушень не виявлено. 

В зв’язку з дистанційною формою 
навчання, всі студенти знаходяться у групі 
ризику внаслідок тривалої роботи з 
гаджетами. Перспективи подальшого 
дослідження передбачають поглиблене 
вивчення змін органа зору у студентів 
Житомирського медичного інституту у 
зв’язку з добготривалою роботою з 
гаджетами під час навчального процесу. 

Перспективами подальших 
досліджень є розробка методичних 
рекомендацій щодо зменшення рівня 
шкідливого впливу гаджетів з оптичним 
інтерфейсом, що базується на взаємодії 
користувача з екраном приладу, на 
здобувачів освіти в умовах дистанційного 
навчання та підвищеного темпу поглинання 
графічного контенту, спричинених 
пандемією COVID-19. 
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“ЦИФРОВЕ ОКО” – РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ 

 
Гуменна Л.В. 

Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради 
 

Анотація. Відомо, що великий обсяг інформації студенти отримують через зоровий 
аналізатор з електронних пристроїв. Тому порушення зору належить до найбільш масових 
відхилень у стані їхнього здоров’я.  
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На підставі проведеного дослідження можна зробити висновок, що під час 
користування гаджетами існує ризик зіткнутися з низкою проблем: несприятливий вплив 
синього світла екрана, “сухе око”, міопія, тривале фокусування погляду на близькій відстані, 
болі в хребті та м’язах.  

Переважна частина студентів не дотримується режиму праці та відпочинку, не 
приділяє велику увагу появі перших симптомів захворювання, вдаються до самолікування, що 
може бути небезпечним. 

Ключові слова: гаджети, “сухе око”, міопія, астенопія. 
 

“ЦИФРОВОЙ ГЛАЗ” – РЕАЛИИ НЫНЕШНЕГО ВРЕМЕНИ 
 

Гуменная Л.В. 
Житомирский медицинский институт Житомирского областного совета 

 
Аннотация. Известно, что большой объем информации  студенты получают через 

зрительный анализатор с электронных устройств. Поэтому нарушение зрения относится к 
наиболее массовым отклонениям в состоянии их здоровья. 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что при длительном 
использовании гаджетов можно столкнуться с рядом проблем: неблагоприятное 
воздействие синего света экрана, “сухой глаз”, миопия, длительная фокусировка взгляда на 
близком расстоянии, боли в позвоночнике и мышцах. 

Большинство студентов не соблюдает режим труда и отдыха, не уделят большое 
внимание появлению первых симптомов заболевания, занимаются самолечением, которое 
может быть опасным. 

Ключевые слова: гаджеты, “сухой глаз”, миопия, астенопия. 
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КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК ОСНОВА УСПІШНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ОСВІТНЬО – РОЗВИВАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВНЗ 
 

Довгорук Л.П. 
КЗ «Новгород – Сіверський фаховий медичний коледж» ЧОР 

 
COMMUNICATIVE COMPETENCE AS A BASIS FOR SUCCESSFUL REALISATION 

OF EDUCATIONAL AND DEVELOPMENTAL POTENTIAL OF STUDENTS IN 
FOREIGN LANGUAGE CLASSES IN THE HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT 

 
Dovhoruk L.P. 

ME «Novhorod – Siverskyy professional medical college» СRС 
 

Abstract. Ukraine's access to the European and world space allows us to consider a foreign 
language as an important means of intercultural communication. The main purpose of a foreign 
language in the higher educational establishment is to assist students in mastering the skills and 
abilities to communicate orally and in writing in accordance with the motives, goals and social norms 
of speech behavior in typical areas and situations. The higher educational establishment is the 
educational institution where the basic mechanisms of the foreign language communication are 
formed, which graduates will be able to develop and improve in accordance with their own needs in 
the future. 

The higher educational establishment systematizes and summarizes the language, speech and 
communicative experience of students acquired by them in the previous stages of their language 
learning. Methods and types of educational activities are increasingly taking forms close to the real 
conditions of communication. Creative work, projects, group and interactive forms are widely used 
while teaching students. The content of education is differentiated according to the profile of study. 
Skills of professionally oriented use of a foreign language are developed according to a certain field 
of knowledge. It is practiced to introduce other courses taught in a foreign language. It is possible to 
teach courses in linguistics, translation or the use of computer technology in teaching foreign 
languages. 

The main purpose of teaching a foreign language in the higher educational establishment is to 
form student’s communicative competence, the bases for which are communicative skills. The 
development of communicative competence depends on socio-cultural and sociolinguistic knowledge, 
skills and abilities that ensure the entry of an individual into another society and contribute to its 
socialization in a new society. 

Mastering a foreign language takes place in class, during homework and extracurricular 
activities, which provides effective formation of communicative skills and abilities, promotes the 
development of students' independence, communicative-cognitive and social activity. 

The article recognizes the objectives of learning, reveals the main content of the components of 
communicative competence, points to the priority principles of language acquisition in accordance 
with the communicatively oriented approach, which becomes decisive in modern socio-economic 
conditions of human life. 

Key words: communicative competence, educational and developmental potential, social 
activity, foreign language activity. 
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Актуальність проблеми. Стрімкий 
розвиток міжнародних зв 'язків між 
державами слугує передумовою для 
активізації знань про культурні 
особливості країн і народів, мова яких 
вивчається. Цьому сприяє міжкультурний 
підхід до вивчення іноземної мови. Вона є 
суттєвим елементом культури народу — 
носія цієї мови і засобом передачі її іншим, 
допомагає студентам пізнати духовне 
багатство іншого народу, краще розуміти 
власну культуру і культуру свого народу, 
підвищує рівень їхньої гуманітарної освіти, 
сприяє входженню у світову спільноту. 

Мета дослідження – розкрити роль 
та значення комунікативної компетенції на 
заняттях з іноземної мови;  

Матеріали та методи дослідження: 
- контент – аналіз наукових джерел 

інформації; 
- систематизація. 
Результати та їх обговорення. Зміст 

навчання іноземної мови у ВНЗ залежить 
від соціального замовлення суспільства. 
Навчальною програмою для ВНЗ визначено 
той мінімум, яким мають оволодіти 
студенти на кожному курсі навчання, що 
характеризується різною тематикою для 
спілкування, різним обсягом навчального 
матеріалу, різними методами, формами і 
видами навчальної діяльності відповідно до 
рівня розвитку студентів, їхніх інтересів та 
досвіду. У зв'язку з цим виділяють наступні 
комунікативні вміння: 

 уміння здійснювати монологічне 
та діалогічне спілкування; 

 уміння розуміти зі слуху зміст 
автентичних текстів; 

 уміння здійснювати спілкування 
у писемній формі відповідно до 
поставлених завдань; 

 уміння адекватно 
використовувати досвід, набутий у 
вивченні рідної мови, розглядаючи його як 
засіб усвідомленого оволодіння мовою 
іноземною; 

 уміння використовувати у разі 
необхідності невербальні засоби 
спілкування за умови дефіциту наявних 
мовних засобів. [3, 44-45] 

Розвиток комунікативних умінь 
неможливий без оволодіння мовними 
засобами реалізації усного і писемного 
мовлення. Проте знання лексичного і 
граматичного матеріалу ще не забезпечує 
становлення комунікативних умінь. 
Необхідні уміння оперування цим 
матеріалом, а також використання його для 
розпізнавання інформації у певних сферах 
спілкування. 

Комунікативні мовні компетенції 
формуються на основі мовленнєвого, 
соціокультурного та соціолінгвістичного 
розвитку студентів відповідно до їхніх 
вікових особливостей та інтересів на 
кожному етапі вивчення іноземної мови і 
складаються з: 

 лінгвістичної  компетенції, яка 
забезпечує оволодіння студентами мовним 
матеріалом з метою використання його в 
усному і писемному мовленні;  

 соціолінгвістичної компетенції, 
яка забезпечує формування умінь 
користуватися у процесі спілкування 
мовленнєвими зразками, особливими 
правилами мовленнєвої поведінки, 
характерними для країни, мова якої 
вивчається; 

 прагматичної компетенції, яка 
пов'язана зі знаннями принципів, за якими 
висловлювання організовуються, 
використовуються для здійснення 
комунікативних функцій та узгоджуються 
згідно з інтерактивними схемами. [1,26-27] 

У процесі навчання іноземної мови 
формуються загальні компетенції, що 
складаються з: 

 декларативних знань, що 
включають знання світу та міжкультурне 
усвідомлення; соціокультурна компетенція 
передбачає засвоєння студентами знань 
соціокультурних особливостей країни, 
мова якої вивчається, культурних 
цінностей та морально-етичних норм свого 
та інших народів, а також формування 
умінь їх використовувати у практичній 
діяльності; 

 практичних та міжкультурних 
умінь і навичок, таких як соціальні вміння, 
навички повсякденного життя тощо; 
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 загальнонавчальних компетенцій, 
що сприяють оволодінню студентами 
стратегіями мовленнєвої діяльності, 
спрямованої на розв'язання навчальних 
завдань і життєвих проблем. [6, 4-5] 

Під час навчання іноземної мови  
реалізуються також освітня, виховна і 
розвивальна цілі. 

Освітня мета передбачає формування 
в студентів таких особистісних якостей як: 

 усвідомлення функцій іноземної 
мови у навчальному процесі та у 
суспільстві; 

 розуміння особливостей власного 
мислення; 

 зіставлення іноземної мови з 
рідною; 

 оволодіння знаннями про 
культуру, історію, реалії та традиції країни, 
мова якої  вивчається; 

 уміння використовувати у разі 
необхідності різноманітні статегії для 
задоволення дидактичних потреб: 
працювати з книжкою, підручником, 
словником, мультимедійними засобами 
тощо; 

 залучення студентів до діалогу 
культур (іншомовної та рідної). [4, 78-79] 

Засобами іноземної мови відбувається 
виховання студентів, яке здійснюється 
через систему особистісних стосунків із 
новою культурою і процесом оволодіння 
нею. Цьому сприяє виховання в студентів:  

 позитивного ставлення до 
іноземної мови як засобу спілкування, 
поваги до народу, носія цієї мови, 
толерантного ставлення до його культури, 
звичаїв і способу життя; 

 культури спілкування, прийнятої 
в сучасному цивілізованому світі; 

 емоційно-ціннісного ставлення 
до всього, що нас оточує; [5, 18-20] 

Оволодіння іноземною мовою сприяє 
розвитку в студентів:  

 мовних, інтелектуальних і 
пізнавальних здібностей;  

 готовності брати участь в 
іншомовному спілкуванні;  

 бажання до подальшого 
самовдосконалення у галузі володінні 
іноземною мовою; 

 уміння переносу знань і навичок у 
нову ситуацію шляхом виконання 
проблемно-пошукової діяльності. [2,15] 

Висновки та перспективи 
подальших досліджень. Вищесказане 
дозволяє  сказати, що оволодіння 
студентами іноземною мовою сприяє 
розвитку в них здібностей використовувати 
її як інструмент спілкування в діалозі 
культур і цивілізацій сучасного світу, вона 
розглядається як засіб міжособистісної 
взаємодії в умовах багатонаціонального 
культурного світового простору. 

Усі цілі навчання досягаються у 
комплексі, підпорядковуються головній 
меті та реалізуються у процесі її досягнення 
і сприяють таким чином різнобічному 
розвитку особистості студента. 

Для успішної реалізації освітньо-
розвивального потенціалу іноземної мови у 
ВНЗ необхідно сприяти тому, щоб процес 
залучення студентів до вивчення предмета 
не тільки розширював їхній світогляд, але й 
сприяв би глибшому розумінню власної 
культури та її ролі в духовному та 
моральному розвитку людства. 
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ОСВІТНЬО – РОЗВИВАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З 
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВНЗ 
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КЗ «Новгород – Сіверський фаховий медичний коледж» ЧОР 
 

Резюме. Вихід України до європейського та світового простору дозволяє розглядати 
іноземну мову як важливий засіб міжкультурного спілкування. Основне призначення іноземної 
мови у ВНЗ — сприяти в оволодінні студентами уміннями і навичками спілкуватися в усній і 
писемній формах відповідно до мотивів, цілей і соціальних норм мовленнєвої поведінки у 
типових сферах і ситуаціях. Саме ВНЗ є тим навчальним закладом, де формуються базові 
механізми іншомовного спілкування, котрі у майбутньому випускники зможуть розвивати і 
удосконалювати відповідно до власних потреб. 

У ВНЗ систематизується та узагальнюється мовний, мовленнєвий та комунікативний 
досвід студентів, набутий ними на попередніх етапах вивчення мови. Методи і види 
навчальної діяльності все більше набувають форм, наближених до реальних умов спілкування. 
Широко використовуються творчі, проектні, групові, інтерактивні форми роботи 
студентів. Зміст освіти диференціюється відповідно до профілю навчання. Розвиваються 
уміння професійно спрямованого використання іноземної мови відповідно до певної галузі 
знань. Практикується введення інших курсів, які викладаються іноземною мовою. Можливе 
викладання курсів з лінгвокраїнознавством, з перекладом або з використанням комп'ютерних 
технологій у навчанні іноземних мов. 

Головна мета навчання іноземної мови у ВНЗ полягає у формуванні в студентів 
комунікативної компетенції, базою для якої є комунікативні уміння. Розвиток 
комунікативної компетенції залежить від соціокультурних і соціолінгвістичних знань, умінь 
і навичок, які забезпечують входження особистості в інший соціум і сприяють її соціалізації 
в новому для неї суспільстві. 

Оволодіння іноземною мовою відбувається на занятті, під час домашньої й 
позааудиторної  роботи, що  забезпечує  ефективне формування комунікативних навичок і 
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вмінь, сприяє розвитку в студентів самостійності, комунікативно-пізнавальної та соціальної 
активності. 

Стаття визнає цілі навчання, розкриває основний зміст компонентів комунікативної 
компетенції, вказує на пріоритетні принципи оволодіння мовою відповідно до комунікативно 
орієнтованого підходу, який  стає визначальним у сучасних соціально-економічних умовах 
людської життєдіяльності.  

Ключові слова: комунікативна компетенція, освітньо – розвивальний потенціал, 
соціальна активність, іншомовна діяльність. 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА НА ЗАНЯТИЯХ ПО 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
 

Довгорук Л.П. 
КУ «Новгород – Северский профессиональный медицинский коледж» ЧОР 

 
Резюме. Выход Украины в европейское и мировое пространство позволяет 

рассматривать иностранный язык как важное средство межкультурного общения. 
Основное назначение иностранного языка в высшем учебном заведении - содействие в 
овладении студентами умениями и навыками общаться в устной и письменной формах в 
соответствии с мотивами, целями и социальными нормами речевого поведения в типичных 
сферах и ситуациях. Именно высшее учебное заведение является тем учебным заведением, 
где формируются базовые механизмы иноязычного общения, которые в будущем выпускники 
смогут развивать и совершенствовать в соответствии с собственными потребностями. 

В высшем учебном заведении систематизируется и обобщается языковой, речевой и 
коммуникативный опыт студентов, приобретенный ими на предыдущих этапах изучения 
языка. Методы и виды учебной деятельности все больше приобретают формы, 
приближенных к реальным условиям общения. Широко используются творческие, проектные, 
групповые, интерактивные формы работы студентов. Содержание образования 
дифференцируется в соответствии с профилем обучения. Развиваются умения 
профессионально направленного использования иностранного языка в соответствии с 
определенной областью знаний. Практикуется введение других курсов, преподаваемых на 
иностранном языке. Возможно преподавания курсов по лингвострановедению, с переводом 
или с использованием компьютерных технологий в обучении иностранным языкам. 

Главная цель обучения иностранному языку в вузе заключается в формировании у 
студентов коммуникативной компетенции, базой для которой являются коммуникативные 
умения. Развитие коммуникативной компетенции зависит от социокультурных и 
социолингвистических знаний, умений и навыков, обеспечивающих вхождение личности в 
другой социум и способствуют ее социализации в новом для нее обществе. 

Овладения иностранным языком происходит на занятии, во время домашней и 
внеаудиторной работы, обеспечивает эффективное формирование коммуникативных 
навыков и умений, способствует развитию у студентов самостоятельности, 
коммуникативно-познавательной и социальной активности. 

Статья признает цели обучения, раскрывает основное содержание компонентов 
коммуникативной компетенции, указывает на приоритетные принципы овладения языком в 
соответствии с коммуникативно ориентированного подхода, который становится 
определяющим в современных социально-экономических условиях человеческой 
жизнедеятельности.  

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, образовательно - развивающий 
потенциал, социальная активность, иноязычная деятельность. 
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РОЛЬ КЛІНІЧНОГО ЛАБОРАНТА В  ПРОФІЛАКТИЦІ ВНУТРІШНЬОЛІКАРНЯНОЇ 
ІНФЕКЦІЇ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ХВОРИХ 
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THE ROLE OF THE CLINICAL LABORATORY ASSISTANT IN THE PREVENTION OF 

NOSOCOMIAL INFECTION IN LABORATORY STUDIES IN PATIENTS WITH 
SURGICAL PROFILE 

 
Zhovnerchuk V.R.  Ageeva A.A. 

Zhytomyr Medical Institute Zhytomyr Regional Council 
 

Abstract: the purpose of this article was to determine the role of the clinical laboratory 
assistant in the prevention of nosocomial infections in laboratory studies in patients with surgical 
profile. To achieve this goal in the course of work were considered materials and research methods 
carried out by laboratory technicians. This paper contains several sections that provide information 
on the role of clinical laboratory technicians, statistics, as well as research methods prescribed by 
surgical specialists before diagnostic and treatment (surgery), which may indicate pathological 
changes in patients with surgical pathology. 

Key words: nosocomial infection, research methods, surgical profile, role of clinical laboratory 
assistants. 

 
Актуальність проблеми. У сучасній 

хірургії одним з найактуальніших питань є 
розвиток ВЛІ та післяопераційних 
ускладнень. Саме це є проблемою їх 
профілактики та лікування. Лікування 
хворих з ВЛІ зумовлені, високим рівнем 
захворюваності, летальності та моральною 
шкодою. Також, внутрішньолікарняні 
інфекції завдають істотної шкоди здоров’ю 
медичного персоналу.   

За визначенням ВООЗ внутрішньо-
лікарняна інфекція (нозокоміальна, 
середлікарняна – надалі ВЛІ) – це будь-яке 
інфекційне захворювання, яке розвивається 
у пацієнта в результаті його звернення до 
лікарні за медичною допомогою або 
перебування в ній, а також будь-яке 
інфекційне захворювання співробітника 
лікарні, що мало розвиток внаслідок його 
роботи в даному закладі, незалежно від 
часу появи симптомів (після або під час 
перебування в лікарні). ВЛІ в Україні і в 
усіх країнах світу наразі є досить 
актуальною проблемою охорони здоров'я 

не тільки у медичному, а й в соціально-
економічному аспектах. 

Відповідно до матеріалів вибіркових 
досліджень, проведених за єдиною 
методикою під егідою ВООЗ у 14 країнах, 
на ВЛІ занедужують у середньому 8 
відсотків пацієнтів, госпіталізованих у 
стаціонари, і залежно від країни, де 
проводились дослідження, ці показники 
складають від 5% до 14%. У Німеччині 
частота ВЛІ серед пацієнтів, варіювала від 
3,6% до 6,3%, в Іспанії – від 3,9% , у Франції 
вона складала в середньому 6,7%, у 
Норвегії – 6,3%. Загалом, у Європейському 
регіоні частота розвитку ВЛІ складає 
більше 7%, у США ВЛІ діагностуються у 
5,7% пацієнтів. У країнах ЄС щорічно 
реєструється близько 4,5 млн. випадків 
ВЛІ, та до 37000 летальних випадків. В 
Україні реєструється всього 4-5 тисяч 
випадків на рік, що свідчить про 
необ'єктивну реєстрацію у вітчизняних 
лікувально-профілактичних закладах. [1;2] 
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Мета дослідження – визначити та 
описати роль лаборанта при наданні 
допомоги хворим хірургічного профілю та 
з’ясувати їх функцію у профілактиці 
внутрішньо лікарняної інфекції. 

Матеріали та методи дослідження. 
Під час проведення дослідження було 
використано загальнонаукові методи 
досліджень, серед яких аналіз, синтез, 
індукція, дедукція, узагальнення 
отриманих результатів; та спеціальні 
методи, що включають процедури та 
специфічні лабораторні дослідження які 
призначаються фахівцями хірургічного 
спрямування перед діагностичними та 
лікувальними (оперативного втручання), 
які можуть свідчити про патологічні зміни 
у хворих з хірургічною патологією. 

Результати та їх обговорення. Отже, 
хірургічна інфекція – це одна із 
найактуальніших проблем хірургії. Частота 
післяопераційних раневих гнійно-
септичних ускладнень в різних галузях 
хірургії досягає 14 – 20 % і немає тенденції 
до зниження. Біля 40% летальних випадків 
після операції зумовлені саме гнійними 
ускладненнями.[3] Лаборант – 
вузькоспеціалізована, але широко 
розповсюджена професія. Тому, завжди 
пам’ятайте «qui bene diagnostic – bene curat» 
(хто добре діагностує – той добре лікує). 

Відповідно до опрацьованих 
різнорівневих класифікацій, ми виділяємо 
такі хірургічної інфекції: 

1. За походженням: нозокомінальна 
(внутрішньолікарняна), позалікарняна. 

2. За характером збудника: 
неспецифічна – аеробна (стафілококова, 
стрептококова, колібацилярна, 
синьогнійна), анаеробна (клостридіальна, 
неклостридіальна), грибкова; специфічна 
(туберкульоз, сифіліс, актиномікоз та ін.) 
неспецифічна інфекція. 

3. За джерелом інфікування: 
екзогенна; ендогенна. 

4. За клінічним перебігом: гостра, 
хронічна, латентна, атипова. 

5. За клінічними проявами: гнійна, 
гнильна, анаеробна, специфічна 
(правець,актиномікоз, сибірська виразка та 
ін.). 

6. За поширенням: місцева, 
прогресуюча (інвазивна), генералізована 
(сепсис). 

7. За локалізацією: ушкодження 
шкіри, підшкірної клітковини; ушкодження 
кісток і суглобів; ушкодження органів 
грудної клітки, черевної порожнини та ін. 

Хірургічна інфекція в організмі може 
викликати запальний процес, який 
проявляється місцевими або загальними 
ознаками [4]. Відповідно, хірургічна 
інфекція може бути визначена 
лабораторним асистентом на основі 
проведення наступних процедур: 

 
 
 
 

Загальний аналіз крові 

Для виявлення гострого процесу достатньо 
провести таке дослідження як, загальний аналіз крові. 
Якщо у даному дослідженні відбудеться зсув 
лейкоцитарної формули вліво та рівень лейкоцитів буде 
вище норми, то це свідчитиме про запальні 
захворювання. Показником кровотеч є зниження рівня 
гемоглобіну та гематокриту.  

 

Загальний аналіз сечі 

Даний аналіз є показником інфекційно-запального 
процесу в сечовивідних шляхах. Про це будуть свідчити 
такі зміни: підвищена кількість лейкоцитів та бактерій. 
Якщо в сечі виявлено велику кількість еритроцитів, то це 
може свідчити про ниркову коліку. 

 

Біохімічний аналіз крові Біохімічний аналіз дозволить встановити у пацієнта 
ниркову недостатність, при даному захворюванні буде 
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збільшений рівень сечовини, калію, а також, підвищений 
рівень креатиніну. Даний аналіз також використовують 
для діагностики роботи печінки. Якщо в організмі 
відбувається враження гепатоцитів, то про це будуть 
свідчити такі показники як: АсАТ та АлАТ (дані 
показники будуть вище норми). Високий рівень лужної 
фосфатази а також, гіпербілірубінемія на фоні  
підвищення прямого білірубіну, будуть показниками 
механічної жовтяниці. 

 

Коагулограма 

Зараз чималу роль в житті кожного хворого відіграє 
дане дослідження. Якщо у хворого виявлено тромбоз 
судин гострого перебігу, то коагулограма є обов’язковим 
дослідженням. 

У пацієнтів з клінічною картиною крововтрати при 
відсутності явної хірургічної патології для з'ясування 
можливої причини кровотечі також проводять 
дослідження системи гемостазу. З цією метою як мінімум 
необхідно визначення часу кровотечі і протромбінового 
часу. [5] 

На даний час, коли в світі широко розповсюджений 
COVID-19 це дослідження стало досить вагомим, адже у 
хворих, які мають такий діагноз, є проблеми з системою 
згортання крові. Тому для пацієнтів є дуже важливим 
проведення даного дослідження на початкових стадіях. 
Це допоможе уникнути утворення тромбів у системі 
кровообігу, а також попередить ризик виникнення 
інфаркту у пацієнтів які заразились даним вірусом. 

 

Мікробіологічне 
дослідження 

 

Дуже важливу роль у хірургії відіграє 
мікробіологічне дослідження біологічних рідин пацієнта. 
Саме це дослідження дозволить визначити збудника, що 
викликав інфекцію у хворого, а також, саме цей показник 
допоможе лікарю у призначенні лікування, тому що за 
допомогою цього методу можна визначити чутливість 
збудника до препаратів антибактеріальної дії. 

 

Прокальцитонін 

Ступінь даного показника, а саме, збільшення, 
дозволяє диференціювати локальну інфекцію а також є 
показником сепсису. Він є специфічним показником 
мікробно-запального процесу в організмі пацієнта. Якщо 
відбулося інфікування то на ранніх стадіях ми будемо 
спостерігати збільшення прокальцитоніну. 

 
Проаналізувавши вищевказане, ми 

робимо висновок, що роль клінічного 
лаборанта в профілактиці внутрішньо 
лікарняної інфекції при проведенні 
лабораторних досліджень у хворих 
хірургічного профілю є надзвичайно 

важливою, оскільки вищевказаний 
спеціаліст бере участь у переважній 
більшості процедур та операцій по 
діагностуванню та визначенню 
захворювань хірургічного профілю та 
побічних постопераційних ускладнень. 
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Саме лаборант допомагає лікарю 
встановити діагноз, призначити ефективне 
лікування та виявити захворювання на 
ранніх стадіях, а також, вони допомагають 
оцінити результативність лікування. 

Висновки та перспективи 
подальших досліджень. Виходячи з вище 
сказаного ми з упевненістю можемо 
говорити про те, що клінічний лаборант є 
невід’ємною складовою у профілактиці 
внутрішньо лікарняної інфекції при 
проведенні лабораторних досліджень у 
хворих хірургічного профілю. Фахівці 

медичних установ хірургічного 
спрямування не проводять жодного 
оперативного втручання попередньо не 
провівши лабораторні дослідження. 

Перспективами подальшого 
дослідження є детальний аналіз 
функціональних обов’язків та 
безпосередньої участі лабораторного 
асистента у процесі діагностування, 
лікування та верифікації результатів 
лікування інфекційних захворювань 
хірургічного профілю. 
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РОЛЬ КЛІНІЧНОГО ЛАБОРАНТА В  ПРОФІЛАКТИЦІ ВНУТРІШНЬОЛІКАРНЯНОЇ 
ІНФЕКЦІЇ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ХВОРИХ 

ХІРУРГІЧНОГО ПРОФІЛЮ 
 

Жовнерчук В.Р. Агеєва А.А. 
Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради 

 
Анотація: метою даної статті було визначення ролі клінічного лаборанта в 

профілактиці внутрішньо лікарняної інфекції при проведенні лабораторних досліджень у 
хворих хірургічного профілю. Для досягнення поставленої мети в ході роботи було розглянуто 
матеріали та методи досліджень які здійснюють лаборанти. Дана робота містить декілька 
пунктів у яких викладено інформацію стосовно ролі клінічних лаборантів,статистичні дані, 
а також, методи досліджень які призначаються фахівцями хірургічного спрямування перед 
діагностичними та лікувальними (оперативного втручання), які можуть свідчити про 
патологічні зміни у хворих з хірургічною патологією. 

Ключові слова: внутрішньолікарняна інфекція, методи досліджень, хірургічний 
профіль, роль клінічних лаборантів. 
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РОЛЬ КЛИНИЧЕСКОГО ЛАБОРАНТА В ПРОФИЛАКТИКЕ 
ВНУТРЕННЕБОЛЬНИЧНОЙ ИНФЕКЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ У БОЛЬНЫХ ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
 

Жовнерчук В.Р. Агеева А.А. 
Житомирский медицинский институт Житомирского областного совета 

 
Аннотация: целью данной статьи было определение роли клинического лаборанта в 

профилактике внутрибольничной инфекции при проведении лабораторных исследований у 
больных хирургического профиля. Для достижения поставленных целей в ходе работы были 
рассмотрены материалы и методы исследований, которые осуществляют лаборанты. 
Данная работа содержит несколько пунктов, в которых изложена информация о роли 
клинических лаборантов, статистические данные, а также методы исследований, которые 
назначаются специалистами хирургического направления перед диагностическими и 
лечебными (оперативного вмешательства), которые могут свидетельствовать о 
патологических изменениях у больных с хирургической патологией. 

Ключевые слова: внутрибольничная инфекция, методы исследований, хирургический 
профиль, роль клинических лаборантов. 
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ДІАГНОСТИКА РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ 

СЕСТЕР У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ 
 

Ковальчук Т.Ю. 
Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради 

 
DIAGNOSIS OF CREATIVE CAPACITY DEVELOPMENT OF FUTURE NURSES IN 

THE PROCESS OF PROFESSIONAL TRAINING. 
 

Kovalchuk T.Y. 
Zhytomyr Medical Institute ZhRC 

 
Abstract: The features of development of creative potential are considered in the article future 

nurses of higher education institutions, defines the principles of pedagogical implementation, which 
will improve the quality of training of future specialists. 

Key words: creativity, quality of training, nurses, educational process. 
 

Актуальність проблеми. Розвиток 
національної системи охорони здоров’я 
потребує нового покоління 
висококваліфікованих медичних 
працівників, що зумовлює необхідність 
пошуку нових шляхів формування 
професіоналізму майбутніх медичних 
сестер у процесі фахової підготовки. 

Медична сестра – не просто професія 
це – покликання душі, яка вміє щиро 
співчувати людському горю та 
стражданню, це прояв толерантності та 
гуманізму, готовності до участі у зціленні 
та збереженні здоров’я й забезпеченні 
активного довголіття пацієнтів. 

Творча складова у професійній 
діяльності медичних сестер є невід’ємною 
скаладовою їх професійної майстерності та 
досконалості. Психологічний комфорт 
пацієнта, його націленість на видужання та 
успіх лікування певною мірою залежить від 
творчого підходу медичної сестри до 
виконання своєї операційної діяльності. 

Під впливом суспільно-політичних 
трансформацій кінця ХХ - початку ХХІ ст. 
відбулися значні зміни в медичній освіті, 
постали нові вимоги до якості та змісту 
професійнної підготовнки майбутнінх 
медичних сестер. Модернізнація фахової 
передвищої освіти зумовила інтенсивнний 
пошук шляхів оптимізанції процесу 

розвитку духовно-творчого потенціанлу 
майбутніх здобувачів освіти; змінилисня 
ціннісні орієнтирни у фахівцях із високим 
рівнем сформованного професійнно 
значущих рис і духовно-творчого 
потенціанлу, які здатні якісно й сумлінно 
виконуванти свої професійнні функції та 
соціальнну роль. Духовно-творчий 
потенціанл є невід'ємним складникном 
професійнної та загальнонї культури 
медичних сестер, одним із основних 
показникнів моральнонї і громадяннської 
зрілості особистонсті професіоннала із 
сукупніснтю взаємопонв'язаних суспільнно 
цінних рис, більшістнь із яких формуютьнся у 
процесі професійнної підготовнки. 

У статті 4 Закону України «Основи 
законодавства України про охорону 
здоров’я» (1993 р., зі змінами згідно з 
Законами: № 121-VI від 12.02.2008 р., № 76-
VIII від 28.12.2014 р., № 326-VIII від 
09.04.2015 р., № 928-VIII від 25.12.2015 р. 
тощо) основними принципами охорони 
здоров’я визначено: гуманістичну 
спрямованість, забезпечення пріоритету 
загальнолюдських цінностей над 
класовими, національними, груповими, 
індивідуальними інтересами, підвищений 
медико-соціальний захист найуразливіших 
верств населення. У «Концепції розвитку 
вищої медичної освіти» (2008 р.) 
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підкреслюється, що розвиток національної 
системи охорони здоров’я потребує нового 
покоління висококваліфікованих медичних 
працівників. Це зумовлює необхідність 
пошуку нових шляхів формування 
професіоналізму майбутніх медичних 
сестер у процесі фахової підготовки, що є 
особливо актуальним в контексті 
реформування медичної галузі України.  

Особливості професійнної підготовнки 
медичногно персоналну висвітилни українсьнкі 
та зарубіжнні вчені, зокрема концептуальні 
позиції теоретико-методичних засад 
професійної освіти (О. Антонова, А. 
Маркова, Н. Ничкало, С. Сисоєва, Л. 
Сущенко, Т. Сущенко та ін.); особливості 
вищої медичної освіти (В. Аверін, М. 
Банчук, О. Волосовець, Л. Дудікова, С. 
Тихолаз, І. Фещенко, Я. Цехмістер та ін.); 
різні аспекти фахової підготовки майбутніх 
медичних працівників, зокрема медичних 
сестер (В. Аверін, А. Агаркова, В. Бабаліч, 
І. Борискова, О. Ісаєва, Ю. Колісник-
Гуменюк, Н. Кудрява, О. Кузьмінова, О. 
Солодовник, З. Шарлович, М. Шегедин та 
ін.). Проте не достатньо дослідженою 
залишається проблема розвитку творчого 
потенціалу майбутніх медичних сестер у 
процесі фахової підготовки.  

Підготовка майбутніх 
конкурентоспроможних медичних сестер 
має бути спрямована на формування у них 
не лише основ професіоналізму, а й 
розвиток творчого потенціалу. 
Актуальність проблеми посилюєтнься як 
суспільнними очікуванннями на професійнно 
компетеннтних, гуманних, толерантнних, 
високодунховних медичних сестер  і 
необхіднністю теоретичнного обґрунтунвання 
процесу формуванння духовно-творчого 
потенціанлу майбутньного фахівця в процесі 
професійнної підготовнки, так і потребою 
самої особистонсті у використнанні 
внутрішнніх потенційнних ресурсів для 
професійнного зростанння й самореалнізації. 

Встановлено, що наразі в України 
діють Галузеві стандарти, зокрема 
освітньо-кваліфікаційні характеристики 
(ОКХ) для трьох рівнів (молодший 
спеціаліст, бакалавр, магістр), підготовки 
фахівців галузі знань 22 «Охорона 

здоров’я» спеціальності 223 
«Медсестринство. В ОКХ відображено 
соціальне замовлення на підготовку 
медичних сестер з урахуванням сучасних 
вимог держави до змісту медичної освіти та 
очікувань суспільства. Проте в зазначених 
галузевих стандартах недостатньо уваги 
приділяється розвитку творчого потенціалу 
майбутиніх медичних сестер у процесі 
фахової підготовки. 

Мета дослідження передбачає ‒ 
виявити особливонсті розвитку творчого 
потенціанлу майбутнінх медичних сестер у 
процесі фахової підготовнки. 

Об’єкт дослідженння ‒ творчий 
потенціанл майбутнінх медичних сестер.  

Предмет дослідженння ‒ особливонсті 
розвитку творчого потенціанлу майбутнінх 
медичних сестер у процесі фахової 
підготовнки.  

Відповідно до мети, завданнянми роботи 
є:  

1. Проаналінзувати теоретичнні засади 
розвитку творчого потенціанлу медичних 
сестер у процесі фахової підготовнки.   

2. Обгрунтунвати критерії, показникни та 
рівні розвитку творчого потенціанлу 
майбутнінх медичних сестер у процесі 
професійнної підготовнки. 

3. Проаналінзувати особливонсті 
результатів дослідження розвитку творчого 
потенціанлу майбутнінх медичних сестер у 
процесі професійнної підготовнки. 

4. Розробити методичні рекомендаццї 
щодо підвищення рівня розвитку творчого 
потенціалу майбутніх медичних сестер.  

Наукова новизна одержаних 
результатів конкретизовано:  

– теоретичні положення щодо сутності, 
структури, критеріїв, показників і рівнів 
розвитку творчого потенціалу майбутніх 
медичних сестер у процесі фахової 
підготовки;  

удосконалено:  
– методи діагностування 

сформованості розвитку творчого 
потенціалу майбутніх медичних сестер у 
процесі професійної підготовки;  

обґрунтовано:  
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– методику розвитку творчого 
потенціалу майбутніх медичних сестер у 
процесі професійної підготовки.  

Результати та їх обговорення. 
Визначено критерії (мотивацінйний, 
когнітивнний, креативнний, операційнний і 
рефлексинвний), відповідні показники 
(потреба в досягненнні поставленної мети як 
умова успіху у фаховій діяльноснті; 
спрямованність на творчу діяльніснть; 
пізнавальна мотивація до професійної 
діяльності тощо). Та рівні розвитку 
творчого потенціалу майбутніх медичних 
сестер у професійній підготовці: творчий 
(високий), конструктивний (достатній), 
репродуктивний (початковий). 

У роботі обгрунтовано теоретичні 
засади окресленої теми, визначено базове 
поняття  «творчий потенціал майбутніх 
медичних сестер», під яким розуміють 
інтегратнивну якість особистонсті фахівця, 
що вміщує систему професійнних знань і 
вмінь, психологнічних характернистик 
особистонсті та сприяє розвитку творчої 
професійної діяльності та 
самовдосконалення. 

На констатунвальному етапі 
експеримненту брали участь 183 здобувачів 
освіти – майбутні медичні сестри 
Житомирського медичного інституту 
Житомирської обласної ради. З них: по 60 
чол. – здобувачі освіти 2-го та 3-го курсу 
навчання, 63 чол. ‒ 4-го.  

За результатами діагностнування 
мотивацінйного компоненнта творчого 
потенціанлу майбутнінх медичних сестер 
виявлено альтруїснтичні мотиви вибору 
професії медичної сестри, характернні лише 
для 23 % опитаних здобувачів освіти. 27,8 
% майбутнінх медичних сестер мають 
репродуктивний рівень мотивів обрання 
майбутньної професії. Показник 
діагностнування спрямованності на творчу 
професійнну діяльністнь, складає 26,2 % .  

Наступний етап діагностнування 
спрямованний на визначенння рівня розвитку 
когнітивнного компоненнта творчого 
потенціанлу майбутнінх медичних сестер. 
Аналіз даних, представнлених у таблиці 
показує, що позитивнні показникни у рівні 
засвоєнння знань про основні теорії 

формуванння особистонсті, закономінрності та 
принципи побудови творчого освітньонго 
процесу та творчого освітньонго середовинща 
у закладах освіти, психологнічні особливонсті 
людей різного віку спостерінгаються у 
менш, ніж у п’ятої частини майбутнінх 
медичних сестер (від 16,4 до 19,7 %), 
репродуктивний  рівень знань у 29,5-36,1 % 
опитаних. Щодо когнітивнних процесів, 
пов’язаних із характернистиками 
мисленнєнвих операцій, уявою, то достатнінй 
для здійсненння творчої діяльноснті рівень 
їхнього розвитку характернний для 82% 
здобувачів освіти. 

За результати діагностнування 
творчого потенціанлу в оцінюваннні 
креативнної складовонї творчого потенціанлу 
особистонсті тестуванння виявило відносно 
високі показникни розвитку якостей 
особистонсті, що становлянть психологнічну 
основу творчого потенціанлу, зокрема: 
креативнність (21,9% здобувачів освіти  
мають високий рівень розвитку, 50,8 % ‒ 
середній, 27,3 % ‒ низький), схильніснть до 
пошуку нових  алгоритмнів у професійнній 
діяльноснті (22,4 % з творчим рівнем, 51,9 % 
‒ з конструктивним і 25,7 % ‒ з 
репродуктивним) та пізнавалньна активніснть 
(21,3 % майбутнінх медичних сестер ‒ 
творчий рівень, 50,8 % ‒ конструктивний, 
27,9% ‒ репродуктивний). 

При діагностуваннї операційнного 
компонента 51,4 % опитаних із вираженинм 
рівнем володінння прийомамни, методами, 
технологніями творчої професійнної 
діяльноснті, 17,5% опитаних характернний 
творчий рівень ефективнності у застосувнанні 
набутого досвіду в нових професійнних 
умовах. 48,6% ‒ конструктивний рівень, 
33,9 % ‒ репродуктивний. 

Отже у результаті проведеного 
дослідження встановлено, що 30,6% 
майбутнім медичним сестрам притаманний 
репродуктивний (початковий) рівень 
розвитку творчого потенціалу; 49,7% 
мають конструктивний (достатній) рівень. 
При цьому не достатньо сформованими 
виявилися когнітивнний, операційнний та 
рефлексинвний компоненнти розвитку 
творчого потенціалу майбутиніх медичних 
сестер. Це свідчить про відсутнінсть 
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усвідомлненого прагненння опануватни 
способамни та технологніями творчої 
діяльноснті у контекстні професійнного 
становленння особистонсті майбутнінх 
медичних сестер та значною мірою 
пов’язано із незнаннянм або відсутнінстю 
розумінння важливоснті саморозвнитку в 
царині професії та внутрішнніх 
альтруїснтичних пізнавалньних мотивів.  

Обгрунтована необхідність 
модернізації освітнього середовища 
підготовки майбутніх 
конкурентоспроможних медичних сестер, 
що передбачає створення інноваційних 
систем професійного становлення з 
урахуванням передбачених змін і наслідків 
їхнього впливу на професійну діяльність. 
Забезпечити цю умову може спецкурс 
«Майстерність та професійне натхнення 
медичної сестри». 

Програма спецкурсу включає чотири 
змістових модулі:  

«Професіоналізм медичної сестри» 
(теми ‒ «Сутність і складники 
професіоналізму медичної сестри», 
«Деонтологічний та комунікативний 
складники професіоналізму фахівців 
сестринської справи», «Професіоналізм 
сучасної медичної сестри як феномен її 
наближення до професійної майстерності» 
тощо). 

«Медсестринська професійна 
майстерність» (теми ‒ «Саморозвиток 
майбутньої медичної сестри у процесі 
фахової підготовки в медичному коледжі», 
«Самомотивація професійного зростання та 
шляхи до медсестринської майстерності» 
тощо). 

«Майстерність у медсестринстві: 
проекція на професійну 
конкурентоспроможність» (теми ‒ 
«Поняття «медсестринська професійна 
майстерність»: сутність і компоненти», 
«Медсестринська практика у лікувальному 
закладі як один зі шляхів збагачення 
досвіду професійної майстерності 
майбутніх медичних сестер», 
«Медсестринська майстерність у контексті 
професійного самоводосконалення 
медичної сестри впродовж усього життя», 
«Професійні функції та соціальна роль 

медичної сестри крізь призму 
медсестринської майстерності»).  

«Професійне натхнення ‒ запорука 
ефективної фахової діяльності медичної 
сестри» (теми ‒ «Внутрішні чинники 
натхнення для ефективної професійної 
діяльності: професійне призначення, 
прагнення до безперервного 
саморозвитку», «Професійна 
самосвідомість і відповідальність та 
натхненна робота медичної сестри: рівні 
перетину», «Профілактика професійного 
вигорання медичної сестри» тощо). 

Доведено, що одним із ефективних 
напрямів розвитку творчого потенціалу 
майбутніх медичних сестер є оновлення 
підготовки майбутніх медичних сестер 
через упровадження інноваційних освітніх 
технологій та інтерактивних методів 
навчання (моделювання клінічних 
ситуацій, складання портфоліо, творчих 
звітів та ін.). 

Застосування методу проектів 
підсилювало в майбутніх медичних сестер 
соціальну значущість їхньої професії, 
підкреслювало відчуття практичного 
значення медичної освіти, сприяло 
формуванню у студентів-медиків умінь і 
навичок застосування та вдосконалення 
професійних знань, а також їхньому 
творчому самовираженню і професійній 
самореалізації як представників 
найгуманнішої професії. 

Педагогічна діялність автора 
засвідчує, що в процесі професійної 
підготовки майбутніх медичних сестер 
доцільно використовувати такі види 
проектів: дослідницькі (написання 
наукових розвідок на визначені 
медсестринські теми), інформаційні (збір і 
аналіз інформації про певний об’єкт у 
контексті медсестринства), творчі 
(написання клінічних сценаріїв, створення 
портфоліо, презентації). Участь майбутніх 
медичних сестер у студентських проектах 
дала змогу наблизити їхнє навчання до 
професійної діяльності. 

Застосування методу бесіди 
активізувало розумову діяльність 
майбутніх медичних сестер, оскільки 
ґрунтуючись на основі запитань-відповідей 
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викладача та студентів, бесіда передбачала 
включення майбутніх медичних сестер у 
професійну діяльність, спрямовувала їхню 
активність на застосування та відтворення 
здобутих професійних знань. 

Застосування методу аналізу клінічних 
ситуацій сприяло підвищенню 
пізнавального інтересу майбутніх 
медичних сестер до навчальних дисциплін, 
розвиває творчі здібності студентів. 
Сутність такого методу полягала в розробці 
моделі певної ситуації з майбутньої 
професійної діяльності й лікарняної 
практики, вирішення якої вимагає 
професійних знань і практичних навичок. 

Ефективним було й застосування 
методу «на основі клінічних випадків», який 
означає використання клінічних випадків у 
навчальному процесі й передбачає 
наявність так званого «банку» нетипових 
клінічних випадків щодо різного перебігу 
однієї і тієї ж хвороби, різних аспектів її 
вивчення і дослідження. До «банку» 
клінічних випадків майбутніми медичними 
сестрами заносилися наукові статті 
медичного спрямування про методи 
лікування та клінічний стан, витяги з історії 
хвороби пацієнтів, результати 
діагностичних обстежень (лабораторних, 
рентгенологічних, ультразвукових), 
відеозаписи обстежень пацієнта тощо. 
Використання методу на основі клінічних 
випадків допомагало студентам розширити 
свій лікарський кругозір, збагатити знання 
інформацією про специфічні чи 
нестандартні клінічні ситуації, зумовлені 
особливостями пацієнта (віковими, 
генетичними, психологічними тощо). 

Результативністю позначилося й 
застосування методу клінічних сценаріїв, 
що полягає в написанні типових клінічних 
сценаріїв самими студентами-медиками на 
основі роботи з медичною навчальною 
літературою, науковими джерелами і 
прикладами з практики, пошуку додаткової 
інформації (статті зі спеціалізованих 
медичних журналів інтернет, ЗМІ, державні 

нормативні документи, статистичні звіти 
управлінь охорони здоров’я окремих 
областей, районів тощо). Це зумовлювало 
розвиток клінічного мислення студентів у 
контексті активної творчо-самостійної 
пізнавальної діяльності майбутніх 
медичних сестер, формування навичок 
описування стану пацієнта. До змісту таких 
сценаріїв також включалися, крім суто 
клінічних питань, і деонтологічні 
проблеми, юридичні й культурологічні 
теми, питання охорони здоров’я та 
здорового способу життя. 

Загалом, проектно-технологічна 
діяльність допомогла майбутнім медичним 
сестрам оволодіти алгоритмом майбутньої 
професійної діяльності, аналізувати 
інформацію, інтегрувати й застосовувати 
раніше набуті знання і вміння, сприяла 
розвитку їх творчого потенціалу.  

Висновки та перспективи 
подальших досліджень. За результатами 
проведеного дослідження встановлено, що 
у більшості майбутніх медичних сестер 
спрямованість на творчу професійну 
діяльність проявляється ситуативно й має 
нестійкий характер, поєднується із 
загальним незнанням механізмів та 
принципів творчого процесу та зовнішньою 
привабливістю поняття творчості без 
усвідомленя його глибинного змісту.  

Виявлено, що при загальному 
позитивному ставленні майбутніх 
медичних сестер до професійної творчості 
існує проблема дезорієнтації в засобах, 
методах, технологіях творчої та 
інноваційної діяльності.  

Встановлено, що одним із ефективних 
напрямів розвитку творчого потенціалу 
майбутніх медичних сестер є оновлення 
підготовки майбутніх медичних сестер 
через впровадження інноваційних освітніх 
технологій та інтерактивних методів 
навчання (моделювання клінічних 
ситуацій, складання портфоліо, творчі звіти 
та ін.). 
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ДІАГНОСТИКА РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ 

СЕСТЕР У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ 
 

Ковальчук Т.Ю. 
Житомирський медичний інститут  Житомирської обласної ради 

 
Анотація. У статті розглянуто особливості розвитку творчого потенціалу майбутніх 

медичних сестер вищих навчальних закладів, визначено принципи педагогічної реалізації, що 
підвищить якість підготовки майбутніх фахівців. 

Ключові слова: творчість, якість навчання, медичні сестри, освітній процес. 
 

ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУДУЩИХ 
МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 
Ковальчук Т.Ю. 

Житомирский медицинский институт Житомирского областного совета 
 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности развития творческого потенциала 
будущих медицинских сестер высших учебных заведений, определены принципы 
педагогической реализации что  повысит качество подготовки будущих специалистов. 

Ключевые слова: творчество, качество обучения, медицинские сестры, 
образовательный процесс. 
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РОЛЬ ФЕЛЬДШЕРА У ПРОФІЛАКТИЦІ РАКУ ШИЙКИ МАТКИ. 
СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ 
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THE ROLE OF THE PHELMAKER IN THE PREVENTION OF CERVICAL CANCER. A 
MODERN VIEW OF THE PROBLEM 

 
Kozyratska L. 

Zhytomyr Medical Institute Zhytomyr Regional Council 
 

Abstract. In modern conditions, the importance of early diagnosis of tumors of the female 
genital organs is increasing. The role of a paramedic in the prevention of cervical cancer in women 
of different age groups in the Zhytomyr region has been studied, problems and solutions have been 
identified. The analysis of the growth structure of the incidence of cervical cancer in women of the 
Zhytomyr region was carried out and the role of a paramedic in the prevention of oncogynecological 
pathology was substantiated. The organization of anti-cancer activities has been rethought. 

Key words: oncogynecological pathology, diseases, prevention. 
 

Актуальність проблеми. 
Останніми роками спостерігається 
безперервний ріст частоти захворюваності 
на онкопатологію в усіх регіонах світу. У 
більшості європейських країн створено так 
звані канцер-реєстри, що об'єднують дані 
про всіх онкологічних хворих. Такий 
національний канцер-реєстр сформовано і в 
Україні. Щороку у світі у 500 тисяч  жінок  
діагностують  рак  шийки матки, помирає 
до 230 тисяч хворих. В Україні кожного 
року реєструється близько 5000 нових 
хворих на рак шийки матки і помирає 
близько 2270 жінок [6].  Максимальні 
показники захворюваності реєструються в 
Південно-Східній Азії; Латинській 
Америці, Африці, мінімальні — в Китаї і 
Західній Азії.  

Протягом останніх років 
збільшується  кількість пацієнток 
репродуктивного віку у яких діагностують 
онкогінекологічну патологію. У жінок 
молодого віку захворювання протікає 
більш злоякісно. Необхідність своєчасної 
діагностики різних форм пухлин є 
важливим завданням не тільки для  лікаря, 
але й для фельдшера [2]. 

Проблема РШМ має клінічний, 
епідеміологічний, морфологічний, 

імунологічний, біологічний та інші 
аспекти, вона є важливою для багатьох 
спеціалістів, які працюють в області 
онкології. Німецький вчений Харальд Цур 
Хаузен-професор Гельдельбергського 
університету довів роль вірусу папіломи  
людини у розвитку раку шийки матки. У 
його  наукових дослідженнях чітко 
показаний зв’язок вірусу папіломи людини 
(HPV) з дисплазією і плоскоклітинним 
РШМ. За свої відкриття він нагороджений 
Нобелівською премією [5]. Найчастіше 
розвитку онкологічних захворювань 
передують фонові та передракові процеси, 
які при своєчасній діагностиці ефективно 
піддаються лікуванню. Причиною розвитку 
цих патологічних станів можуть бути 
хронічні запальні процеси, особливо 
викликані вірусом папіломи людини, 
інфекційні фактори: хламідіоз, гонорея, 
ВІЛ-інфекція, трихомоніаз та ін. [3].  

Захворюваність на рак шийки матки 
має тенденцію до зростання. Останніми 
роками все частіше зустрічаються випадки 
виявлення онкологічних захворювань у 
молодих жінок репродуктивного віку. 
Такий стан є наслідком легковажного 
ставлення пацієнток до статевого життя: 
ранній його початок, часта зміна 
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сексуальних партнерів, інфікування піхви 
патогенними мікроорганізмами, 
збільшення частоти штучних абортів 
(механічна травма шийки матки, 
порушення  гормонального статусу після 
переривання вагітності) тощо. Хвороба не 
розвивається в незміненому епітелії: 
Передпухлинні зміни в епітелії завжди 
передують виникненню раку шийки матки. 
Такі зміни називаються дисплазією або 
цервікальною інтраепітеліальною 
неоплазією. Як довели сучасні 
дослідження, 90% випадків раку шийки 
матки викликаються вірусом папіломи 
людини, який може стати причиною 
дисплазії епітелію шийки матки. При 
відсутності лікування такий передраковий 
стан переходить з часом в РШМ. Важливо 
знати, що  злоякісні захворювання 
піддаються  лікуванню. При діагностуванні 
на ранній стадії РШМ виліковується 90% 
пацієнток [6]. 

Особливості клінічного перебігу та 
пізня поява суб’єктивних симптомів 
призводять до того, що І стадію 
захворювання виявляють лише у 20 % 
хворих, а 80 % пацієнток звертається за 
допомогою при більш поширених стадіях 
процесу, коли радикальне лікування вже не 
можливе. Це і пояснює високий відсоток 
рецидивів і метастазів. Профілактичні 
заходи зумовлюють зниження 
онкогінекологічної захворюваності, але 
звичайні гінекологічні обстеження 
малоефективні, щоб виявити локалізації 
раку в недоступних або малодоступних для 
візуального обстеження місцях .  

Мета дослідження: дослідити роль 
фельдшерів у профілактиці раку шийки 
матки  серед жінок різних вікових категорій 
у Житомирській  області.  

Провести огляд літературних 
джерел з даної проблематики, вивчити стан 
та структуру зростання захворюваності на 
рак шийки матки жінок різних вікових 
категорій Житомирщини; визначити шляхи 

підвищення рівня професійної 
компетентності фельдшерів щодо 
організації профілактичної роботи та 
обґрунтувати їх роль у попередженні  
онкогінекологічної патології. 

Матеріали та методи дослідження. 
Для вивчення всіх аспектів окресленої 
проблеми проведений аналіз наукової 
літератури, бюлетнів національного 
канцер-реєстру України за 2018-2020 роки, 
нормативних документів-наказу МОЗ 
України №503від 19.03.2018 року «Про 
затвердження порядку надання первинної 
медичної допомоги», наказу МОЗ України 
№554 від 17.09 2017 року «Про 
затвердження  протоколів надання  
медичної допомоги за спеціальностю 
«Онкологія», наказу МОЗ України №845 
від 01.10. 2016 року «Про систему  
онкологічної допомоги населенню 
України». Вивчений стан та структура 
зростання захворюваності на злоякісні 
пухлини шийки матки жінок Житомирської 
області.  

Результати та їх обговорення. 
Проаналізовано стан захворюваності на рак 
шийки матки пацієнток різних вікових 
категорій Житомирської області за 2018-
2020роки. У Житомирській області щороку 
реєструється 160-180 випадків інвазивного 
раку шийки матки, 80-90 випадків 
інтраепітеліального раку шийки матки та 
до 2000 дисплазій (передракових станів) 
цервікального епітелію. Основною 
категорією є пацієнтки у віці 40-50 років, 
хоча в останні роки відзначається 
зростання захворюваності на рак шийки 
матки жінок, які молодші 40 років. [6]. 

У результаті досліджень було 
сформовано декілька вікових категорій 
жінок: 20р – 30р; 30р – 40р; 40р – 50р; 50р – 
60р; 60р – 70р; 70р – 80р; 80р – і старше 80р. 

Дослідили, що захворюваність 
жінок станом на 2018 рік по різних вікових 
категоріях складала: 
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Рис.1. Вікова структура жінок у 2018 році 

 
у категорії з 20 по 30 років захворіло 4 
жінка (2,5%); 30-40 років – 18 жінок (11,1 
%); 40-50 років – 51 жінка (31,5%); 50-60 
років – 40 жінок (24,7%); 60-70 років – 22 
жінки (13,5%); 70-80 років -18 жінок 
(11.1%); 80 років  і старші – 9 жінок (5,6%). 

Таким чином, можна зробити 
висновок, що найбільша захворюваність 

серед жінок у віковій категорії 40 – 50 
років, а саме 51 пацієнтка (31,5%). 

У ході дослідження було виявлено, 
що захворюваність пацієнток станом на 
2019 рік по різних вікових категоріях 
складала:

  
Рис.2. Вікова структура жінок 2019 рік 

З’ясовано, що у категорії з 20 по 30 
років захворіло 3 жінки (1,7%); 30-40 років 
– 29 жінок (16,7%);  40-50 років – 53 жінки 
(30,6%); 50-60 років – 32 жінки (18,5%); 60-
70 років – 25 жінок (14,5 %); 70-80 років – 
18 жінок (10,4%); 80 і старше – 13 
жінок(7,5%). 

Таким чином,  найбільша 
захворюваність на РШМ в 2019 році серед 
жінок складала у віковій категорії 40 – 50 
років, а саме 53 жінки (30,6 %). 

Дослідили, що захворюваність жінок 
в 2020 році по різних вікових категоріях 
складала: 
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Рис.3. Вікова структура жінок у 2020 році 

 
 

Ми дослідили, що у категорії з 20 по 
30 років захворіло 2 жінки (1,1%); 30-40 
років – 22  жінки(12,3 %); 40-50 років – 67 
жінок(37, 4 %); 50-60 років – 34 жінки (19 
%); 60-70 років – 28 жінки (15,7 %); 70-80 
років – 14 жінок (7,8%); 8 років  і старші – 
12 жінок (6,7 %). 

Таким чином можна зробити 
висновок, що найбільша захворюваність 
серед жінок складала у віковій категорії 40 
–50 років, а саме 67 жінок (37,4%). 

На період 2018 року захворюваність 
в Житомирській області становила 162 
особи, на 2019 рік - 173 особи, а на 2020 рік 
захворюваність вже становила  179 осіб.  

Отже, аналізуючи дані досліджень, 
можна зробити висновок про підвищення 
захворюваності на рак шийки матки  за 
період з 2018 по 2020 рік.  

Підсумовуючи дані досліджень та 
статистичних даних можна зробити 
висновок про те, що в період з 2018 по 2020 
рік є тенденція до збільшення випадків 
захворюваності на РШМ  жінок різних 
вікових категорій.  

Найбільша кількість випадків 
захворюваності серед жінок складала у 
віковій категорії 40 -50 років. У 2018 році у 
цій віковій категорії захворюваність 
складала 51 жінка (31,5%); у 2019 році -53 
жінки (30,6%), у 2020 році-67 жінок 
(37,4%). Таким чином, захворюваність на  
РШМ  в Житомирській області за період з 
2018 року (31,5%) по 2020 рік (37,4%) 
зросла на 5,9%. Прoфiлaктикa 
онкогінекологічних захворювань - складна 

задача.  Рак шийки матки можна  
попередити. Оволодіння принципами і 
практичними навичками з профілактики, 
ранньої діагностики, знання показань та 
протипоказань до сучасних методів 
лікування онкологічних захворювань і 
організації онкологічної служби необхідні 
для своєчасного направлення хворих з 
пухлинами до спеціалістів-онкологів [2]. 

I. Первинна  профілактика 
онкологічних захворювань шийки матки . 

1.Активна  інформаційна робота 
серед населення  щодо профілактики раку 
шийки матки шляхом проведення лекцій у 
навчальних закладах, на виробництві, 
висвітлення матеріалу в газетах, на 
телебаченні, за допомогою інтернет 
ресурсів тощо. 

2. Санітарно-освітня робота серед 
підлітків, щодо:   

- пропаганди здорового способу 
життя (відмови від шкідливих звичок, 
нормалізація харчування, обмеження 
вживання смажених та копчених страв); 

- виховання правил особистої 
гігієни та гігієни статевого життя; 

- підвищення стійкості організму 
до шкідливих факторів; 

- попередження інфекції, що 
передається статевим шляхом; 

- зменшення негативного впливу  
канцерогенних факторів; 

- рекомендації щодо уникнення 
небажаної вагітності тощо. 

3. Застосування сучасних вакцин 
проти високоонкогенних штамів ВПЛ. 

1% 12%

37%
19%

16%

8%
7%

Захворюваність на рак шийки матки
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Вакцинація здатна попередити 
виникнення інвазивного раку шийки 
матки у вакцинованих пацієнток. 
Останнім часом пропонується  щеплення 
вакциною «Церварикс» . Профілактичну 
вакцинацію проводять дівчаткам 9-
14років  до початку статевого життя для 
попередження передракових  уражень  і 
раку шийки матки, які викликаються  
онкогенними  вірусами папіломи людини 
16, 18 . 

4. Рекомендації щодо тривалого 
грудного вигодовування дітей. У жінок 
зменшується  ризик виникнення злоякісних 
захворювань молочних залоз, статевих 
органів. 

II. Вторинна профілактики раку 
шийки матки. 

1. Обов'язковий профілактичний 
гінекологічний огляд жінок два рази на рік 
та цитологічний скринінг на РШМ з 
фіксацією дати його проходження  

2. Інформування пацієнток про 
результати цитологічного обстеження. 
Цитологічний скринінг дозволяє знизити 
захворюваність на 80%. Масове 
цитологічне обстеження жінок з метою 
виявлення раку шийки матки називається 
діагностичним скринінгом. На 1000 жінок 
за допомогою такого методу  вдається 
виявити до трьох випадків раку шийки 
матки [2]. 

3. Наявність комп’ютерної програми 
для моніторингу участі жінок у скринінгу. 
Створення баз даних жінок, які  пройшли  
скринінг і тих , які в ньому не брали участі. 

4. Профілактика ушкоджень шийки 
матки під час пологів, штучних абортів, а в 
разі ушкодження -- відновлення її цілості. 

5. Своєчасне виявлення та лікування 
гінекологічних захворювань, ретельний 
диспансерний нагляд за пацієнтками.  

Висновки та перспективи 
подальших досліджень.  

1. Підсумовуючи статистичні дані 
можна зробити висновок про те, що 
захворюваність на РШМ у Житомирській 
області за період з 2018 року по 2020 рік 
зросла на 5,9%.  

2. Посилення боротьби із 
злоякісними пухлинами – одне з основних 
основних завдань  сучасної медицини. 
Активна інформаційна компанія 
протиракових заходів  може бути успішною 
при чіткій координації роботи всіх ланок 
охорони здоров'я.  

3. В умовах високого рівня 
поширення РШМ, у яких перебуває останнє 
десятиліття Україна, важливу роль виконує 
фельдшер. Розуміючи, що лише своєчасна 
діагностика  гінекологічних захворювань 
дає позитивні результати, він повинен 
більш активно проводити профілактичні 
заходи. Рання діагностика та лікування 
запальних захворювань жіночих статевих 
органів, порушень менструального циклу, 
фонових, передракових та злоякісних 
захворювань є важливою в плані 
збереження здоров'я та життя пацієнток. 
[5].  
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Анотація. У сучасних умовах зростає значення ранньої діагностики пухлин жіночих 

статевих органів. Вивчено ролі фельдшера у профілактиці раку шийки матки у жінок різних 
вікових категорій Житомирської області, визначено проблеми та шляхи вирішення. 
Проведено аналіз структури зростання захворюваності на рак шийки матки у жінок 
Житомирської області та обґрунтовано роль фельдшера у профілактиці онкогінекологічної 
патології. 

Ключові слова: онкогінекологічна патологія, захворювання, профілактика.  
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Аннотация. В современных условиях возрастает значение ранней диагностики 

опухолей женских половых органов. Изучены роль фельдшера в профилактике рака шейки 
матки у женщин разных возрастных категорий Житомирской области, определены 
проблемы  и пути решения. Проведен анализ структуры роста заболеваемости рака шейки 
матки у женщин Житомирской области и обоснована роль фельдшера в  профилактике 
онкогинекологической патологии. Переосмыслена организация противораковых 
мероприятий.  

Ключевые слова: онкогинекологическая  патология, заболевания, профилактика.  
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ПОШИРЕНІСТЬ ТА КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ КОРОТКОЗОРОСТІ 
У СТУДЕНТІВ ЖИТОМИРСЬКОГО МЕДИЧНОГО ІНСТИТУТУ 
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PREVALENCE AND CLINICAL COURSE OF MYOPIA STUDENTS OF 
ZHYTOMYR MEDICAL INSTITUTE 

 
Kokorina S.A. 

Zhytomyr Medical Institute Zhytomyr Regional Council 
 

Abstract. Myopia is the most common vision defect in the world. According to WHO statistics, 
the number of patients with myopia reaches 30% of the total population on earth, which is 2.5 billion 
people. The prevalence of myopia in Ukraine ranges from 6% to 30%, in particular, the percentage 
of patients with myopia in university students ranges from 32.5% to 51%. 

The aim of the work is to study the prevalence, causes, features of the clinical course of myopia 
among students of Zhytomyr Medical Institute. 

After conducting a diagnostic examination of students and statistical analysis of questionnaires, 
we can conclude that myopia is present in 42 medical students out of 80 people (52.5%). The most 
common refraction is mild myopia - 73.8%. It was found that 40.5% of myopic students have short-
sighted parents, and 59.5% have concomitant pathology. Analyzing the questionnaires of students, it 
was found that most of them prefer contact correction (76.2%). It was also found that most 
respondents work on a computer from 4 to 5 hours a day (30 students - 71.4%). The most common 
complaints during prolonged computer use are eye pain, burning sensation, tearing and headache. 
During the study period, the progression of myopia in the subjects did not occur due to the students' 
compliance with the recommendations on the organization of sanitary and hygienic regime for the 
preservation of vision. Also, most medical students are at risk of developing myopia due to the intense 
nature of their studies, active use of computer technology, short sleep and lack of time, which leads 
to overload of the visual analyzer. 

Key words: myopia, refractive errors, accommodation spasm. 
 
Актуальність проблеми. Аномалії 

рефракції, є найпоширенішим видом 
зорових розладів, що діагностуються у 
дітей та підлітків. При цьому найбільший 
відсоток у структурі захворювань органа 
зору займає міопія слабкого ступеня зі 
спазмом акомодації[1].  

   У багатьох випадках істинну 
причину порушення функцій зорового 
аналізатора важко встановити. Серед 
численних факторів ризику розвитку міопії, 
виділяють генетичні, порушення гігієни 
зору, ослаблення організму в результаті 
різних захворювань, нераціональне 
харчування, постійних стресові ситуації 
тощо. Зниження гостроти зору і порушення 

акомодації сьогодні часто пов'язують зі 
збільшенням обсягу інформаційного 
навантаження і комп’ютеризацією 
суспільства, що постійно зростає, 
використанням нових технологій у 
позаурочній роботі дітей та підлітків. 

    З іншого боку, порушення функцій 
зорового аналізатора, особливо в 
ослаблених осіб, призводять до важких 
незворотних процесів, викликаючи зміни 
положення тіла під час роботи й 
формування неправильної постави; 
обмежують рухову активність, що, у свою 
чергу, негативно впливає на розвиток 
серцево-судинної, нервової системи, 
опорно-рухового апарату, знижує 
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функціональні можливості організму, 
зменшує резистентність до захворювань[1]. 

Є дані, що особи з міопією істотно 
відрізняються вищим рівнем прихованої 
тривоги й значно зниженою моторною 
активністю. Короткозорі діти у порівнянні 
зі здоровими однолітками виявляють більш 
виражену схильність до притуплення 
емоцій і рухових реакцій, які негативно 
впливають на розвиток особистості в 
психологічному аспекті[10].  

Короткозорість повинна викликати 
пильну увагу не тільки офтальмологів, але 
й суспільства в цілому, оскільки вона 
призводить до незворотних змін зорового 
аналізатора, значної втрати зору, зниження 
розумової та фізичної працездатності, 
розвитку почуття неповноцінності; 
супроводжується психо-емоційними 
порушеннями, зниженням якості життя та 
соціально-адаптивних можливостей, 
обмеженням сприйняття інформації про 
навколишній світ і орієнтації в ньому. 

Короткозорість – найпоширеніший 
дефект зору у світі. За статистикою ВООЗ 
кількість хворих на міопію майже дорівнює 
30% від загальної кількості населення на 
землі, що приблизно становить 2,5 млрд. 
чоловік[2]. Для деяких країн, особливо 
азіатського регіону, вона стала справжнім 
лихом, що набирає характеру «епідемії». 
Так, в Тайвані, де півстоліття тому 
короткозорість не була проблемою, 
сьогодні 70% короткозорих дітей, а у 15% 
населення вона досягає високого ступеня. У 
Сеулі, столиці Південної Кореї, 95,6% 19-
річних молодих людей короткозорі. 
Частота короткозорості в Японії за 65 років 
збільшилася з 15% до 60%, а у дітей – до 
95%. У Сінгапурі 74% короткозорих дітей. 
Щорічний приріст короткозорості в 
Гонконзі становить 11-12%, а у підлітків – 
70%.  

Поряд зі збільшенням кількості, 
наростає темп прогресування 
короткозорості у дітей, що досягає 1,5 дптр 
на рік. В США кількість міопів приблизно 
22%, в країнах Європи цей показник дещо 
різниться: Австрія – 5%, Швеція – 11%, 
Франція - 13%, Італія – 15%, Швейцарія – 
22%, Велика Британія - 25%, Німеччина – 

27%. За статистикою Міністерства охорони 
здоров'я в Україні короткозорістю 
страждають близько 440 000 дорослих і 
близько 275 000 дітей. А частота 
поширення міопії в державі коливається від 
6% (південні райони), до 30% (центральні й 
північні райони). За даними ряду авторів, 
наприкінці дев'яностих років ХХ століття 
міопія спостерігалася у 14% школярів 
молодших класів і у 32% старшокласників, 
а за останнє десятиліття цей показник 
становить у школярів від 27,4% до 45%, у 
старшокласників та студентів ВНЗ цей 
відсоток ще вищий – від 32,5% до 51%[2].  

Проблема розвитку прогресування 
міопії, незважаючи на багаторазові спроби 
її вирішення науковим товариством, 
залишається важливою і соціально 
значущою темою. Актуальність проблеми 
зумовлена високим ступенем поширеності, 
збільшенням пацієнтів серед молоді та 
студентів за останні роки в зв’язку з  
широким упровадженням комп’ютерних 
технологій, збільшенням обсягу 
інформаційного навантаження на 
студентів, підвищенням рівня складності 
розв’язуваних візуальних завдань, а також 
недотриманням фізіологічно-гігієнічних 
вимог до режиму навчання та 
відпочинку[10]. 

Мета дослідження. Дослідити 
поширеність, причини особливості 
клінічного перебігу короткозорості у 
студентів Житомирського медичного 
інституту. 

Матеріали  та методи. Дослідження 
проводилсь шляхом анонімного 
анкетування та діагностичного обстеження 
студентів на базі Житомирського 
медичного інституту.  Дані з анкет були 
піддані статистичній обробці. 

Для виявлення поширеності 
короткозорості було обстежено 80 
студентів III-IV курcів відділення 
«Лікувальна справа» та «Cестринська 
справа – бакалавр» Житомирського 
медичного інституту віком від 18 до 21 
року. Експериментальна частина 
дослідження проводилась за допомогою 
таблиці Сивцева-Головіна, набору 
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офтальмологічних пробних окулярних 
лінз,  оправи  універсальної для лінз.  

Гостроту зору визначали за таблицею 
Сивцева-Головіна. Дослідження 
проводилось в приміщенні з нормальним 
денним освітленням. Таблиця 
освітлювалась лампою, світло якої було 
спрямоване на таблицю і прикрите щитком 
для захисту очей. Студент, зір якого 
досліджувався, сідав на відстані 5 метрів 
від таблиці, по черзі дивлячись лівим і 
правим оком, намагався прочитати літери 
таблиці. Читання десятого рядка таблиці 
окремо кожним оком відповідало нормі, 
гострота зору (visus)  в цьому випадку була 
100%, тобто 1,0.  

При зниженні гостроти зору 
визначалась клінічна рефракція 
суб’єктивним методом за допомогою 

набору офтальмологічних пробних 
окулярних лінз та оправи  універсальної 
для лінз.  Студентам надягали пробну 
оправу, в яку перед досліджуваним оком 
встановлювали коригувальні лінзи. Силу 
лінз поступово посилювали. Ступінь міопії 
визначалась за найслабшою розсіювальною 
лінзою, що давала кращий зір і фіксувалась 
в індивідуальній карті студента таким 
чином: міопія слабкого ступеня до (-) 3 
дптр.; міопія середнього ступеня від (-) 3,25 
до (-) 6 дптр.; міопія високого ступеня від (-
) 6,25 дптр. і вище.  

Результати та їх обговорення. За 
результатами діагностичного обстеження 
короткозорість була виявлена у 42 
студентів, що становить 52,5% від загальної 
кількості; інші 38 студентів проблем із 
зором не мали (47,5%).

 

 
Рис.1. Поширеність короткозорості серед студентів III-IV курcів Житомирського 

медичного інституту 
  
 

Також встановлено, що відсоток 
дівчат, які хворіють на міопію, більший за 

відсоток хворих хлопців: 69% проти 31% 
відповідно (або 29 дівчат і 13 хлопців). 
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Рис.2. Розподіл хворих на міопію за статтю 

 
Частота поширення міопії серед 

обстежених залежить від віку. Пік 
захворюваності спостерігається серед 
студентів 19 років (більше 30% хворих як 

серед хлопців, так і серед дівчат). 
Наступною віковою категорією є 20 років: 
відсоток хворих майже однаковий - 23,1% 
хлопців до 24,1% дівчат. 

Таблиця 1 
Поширеність міопії серед студентів в залежності від віку 

 

Найбільш розповсюдженою 
рефракцією серед обстежуваного 
контингенту виявилася міопія слабкого 
ступеня (до 3,0 дптр) - 73,8%; міопія 

середнього ступеня (до 6,0 дптр) становила 
19,1%; високого ступеня (більше 6,0 дптр) – 
7,1%. 

 
Таблиця 2  

Розподіл студентів в залежності від ступеня короткозорості. 
Ступінь 

міопії 
Кількість 

студентів 
% 

студентів 
Слабкий 31 73,8 
Середній 8 19,1 
Високий 3 7,1 

 
Крім того, було встановлено, що 

найбільшу частку займають дівчата зі 
слабким ступенем тяжкості хвороби 
(75,8%); при міопії середнього ступеня 

Хлопці-міопи 
Вік Кількість студентів % 
17 1 7,7 
18 2 15,4 
19 5 38,4 
20 3 23,1 
21 2 15,4 

Всього 13 100 

Дівчата-міопи 
Вік Кількість студентів % 
17 1 3,5 
18 8 27,6 
19 10 34,5 
20 7 24,1 
21 3 10,3 

Всього 29 100 
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також домінують дівчата (20,7%); 
короткозорість високого ступеня є 
найнижчим показником, але при даному 

ступені частка хворих хлопців в 4,4 рази 
вища за відсоток хворих дівчат. 

 
Рис.3. Частота ступеня тяжкості міопії в залежності від статі. 

    
Для виявлення додаткової інформації 

щодо захворювання серед студентів-міопів 
було проведено анкетування. Метою 
анкети було з’ясування можливих причин 
короткозорості, деталізування перебігу 
хвороби, встановлення чинників, які 
безпосередньо впливають на 
прогресування даної патології. Отримані 
дані були піддані статистичній обробці. 

Під час аналізу відповідей було 
встановлено, що спадковий фактор 
наслідування захворювання 
спостерігається у 17 опитаних (40,5%) з 42. 
Показник дівчат виявився вищим за 
показник хлопців: 64,7% проти 35,3% 
відповідно. 

 

 
Рис.4. Частка спадковозалежного захворювання відповідно до статі. 

   
У процесі дослідження було 

встановлено, що 59,5% студентів мають 
супутню патологію та знаходяться на 
диспансерному обліку.  
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Патологія опорно-рухового апарату 
(сколіоз, плоскостопість) наявна у 5 
студентів - 20%. Захворювання шлунково-
кишкового тракту (хронічний гастрит, 
дискінезію жовчовивідних шляхів) мають 4 
студенти - 16%. На патологію ЛОР-органів 

та дихальних шляхів (хронічний тонзиліт, 
хронічний гайморит, бронхіальна астма) 
страждають 5 досліджених - 20%. Інші 
захворювання, такі як мігрень і себорея, 
присутні у 11 студентів. Цей відсоток 
хвороб є найбільшим і скаладає 44%. 

Таблиця 3 
Патологія, що супроводжує міопію у студентів 

Супутня патологія Хлопці Дівчата % 

Патологія опорно-
рухового апарату 

Сколіоз 2 2 16 

Плоскостопість 1  4 

Патологія 
шлунково-

кишкового тракту 

Хронічний гастрит  3 12 

Дискінезія жовчовивідних шляхів  1 4 

Патологія ЛОР-
органів та 

дихальних шляхів 

Хронічний тонзиліт  2 8 

Хронічний гайморит  1 4 

Бронхіальна астма 1 1 8 

Інші 
захворювання 

Мігрень 3 3 24 

Себорея 2 3 20 

Всього студентів:  25 студентів 100 

 
Під час вивчення та аналізу 

відповідей на поставлені анкетні запитання, 
було з’ясовано, що більшість респондентів 
надають перевагу контактній корекції – 
лінзам (76,2 %), причому у 50% студентів 
термін використання лінз склав більше 3 
років. При опитуванні було виявлено, що 
62,5 % не дотримувались терміну 
експлуатації, а 46,9% не виконували 
гігієнічних правил при носінні контактних 

лінз, що свідчить про нехтування 
основними гігієнічними правилами. Проте 
всі студенти виявилися обізнаними про 
наслідки таких дій.  

Під час дослідження з’ясовано, що 
більшість опитаних працює за 
комп’ютером від 4 до 5 год на добу (30 
студентів – 71,4%), при цьому перерву 
роблять лише 9 студентів з 42 (21,4%)

 
Рис.5. Час роботи за комп’ютером студентів-міопів 

Ці дані демонструють, що студенти не 
дотримуються санітарно-гігієнічного 
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режиму щодо збереження зору, тому існує 
пряма загроза подальшого прогресування 
міопії. 

Також під час аналізу відповідей було 
встановлено, що найчастішими скаргами 
під час довготривалої роботи за 
комп’ютером є: 
₋ біль в очах - 92,9%; 
₋ сльозотеча - 78,6%; 
₋ відчуття печіння очей - 88,1%; 
₋ головний біль - 64,3%; 

Слід відзначити, що довготривала 
праця за екраном комп’ютера є 
небезпечною, оскільки сприяє клінічному 
прогресуванню вище вказаних симптомів, з 
подальшим розвитком кон’юнктивіту, 
синдрому «сухого ока», алергічних реакцій, 
виникненням хронічної втоми, зниженням 
уваги та працездатності, що, у свою чергу, 
негативно позначиться на навчанні. 

Виявивши наявні аномалії рефракції, 
був сформований необхідний санітарно-
гігієнічний режим зору для студентів. До 
нього увійшли: 
₋ правильний розподіл зорового 
навантаження; 
₋ наявність обов’язкової перерви особливо 
при зоровій роботі; 
₋ забезпечення правильної корекції; 
₋ вправи для очних м’язів; 
₋ вживання продуктів, що позитивно 
впливають на роботу зорового аналізатора; 
₋ дотримання режиму дня; 
₋ забезпечення психічної стійкості; 
₋ усунення гіподинамії. 

Медикаментозні препарати для 
лікування не використовувалися.  

Перед закінчення навчального 
семестру була проведена повторна 
перевірка зорової функції у студентів-
міопів. Встановлено, що прогресування 
міопії в обстежених не відбувалося, завдяки 
дотриманню студентами наших 
рекомендацій з організації санітарно-
гігієнічного режиму щодо збереження зору. 

Висновки та перспективи 
подальших досліджень. В результаті 
проведених досліджень встановлено, що 
міопія досить широко поширене 
захворювання серед студентів 
Житомирського медичного інституту: 

52,5% мають цю патологію. Також дівчата 
частіше хворіють на короткозорість (69%) 
ніж хлопці (31%), пік захворюваності 
припадає на вікову групу 19 років. 
Найбільш розповсюдженою клінічною 
рефракцією є міопія слабкого ступеня 
(73,8%). Також встановлено, що на міопію 
слабкого та середнього ступенів частіше 
хворіють дівчата, а міопія високого ступеня 
частіше розвивається у хлопців. Більшість 
студентів виправляють свою 
короткозорість контактною корекцією. 
Велику роль у розвитку міопії відіграє 
генетична схильність. Так, обтяження 
спадковості за міопією спостерігалося у 
40,5% опитаних. Частіше хвороба 
успадковується у дівчат (64,7%).  

Міопія як самостійне захворювання 
виявляється відносно рідко. Її часто 
супроводжують паралельні недуги. Так, 
супутню патологію мають 59,5% студентів-
міопів. Найбільш розповсюдженим 
захворюванням є мігрень, на неї 
страждають 24% опитаних. Встановлено, 
що більшість студентів працює за 
комп’ютером від 4 до 5 год на добу (71,4%), 
при цьому перерву роблять лише 21,4% 
респондентів. Під час довготривалої роботи 
за комп’ютером серед обстежених 
студентів превалюють скарги на біль в 
очах, відчуття печіння, сльозотечу та 
головний біль. 

Всі студенти медичних навчальних 
закладів перебувають в групі ризику 
розвитку короткозорості через наявність у 
них напруженого характеру навчання, 
значного об’єму зорового навантаження, 
активного використання комп’ютерної 
техніки, нетривалого сну та дефіциту часу, 
що веде до перенавантаження зорового 
аналізатора. Виявлення проблеми розвитку 
аномалій рефракції в студентському 
колективі потребує диспансерного нагляду 
за всім контингентом. Перспективним є 
дослідження роботи акомодаційного 
апарату в осіб, що не дотримуються 
правильного режиму зорового 
навантаження. Рання профілактика, 
правильна корекція та своєчасне лікування 
міопії зменшить рівень прогресування 
захворювання і призведе до покращення 
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якості життя студентів. 
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ПОШИРЕНІСТЬ ТА КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ КОРОТКОЗОРОСТІ У СТУДЕНТІВ 

ЖИТОМИРСЬКОГО МЕДИЧНОГО ІНСТИТУТУ 
 

Кокоріна С.А. 
Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради 

 
Анотація. Короткозорість - найпоширеніший дефект зору у світі.  За статистикою 

ВООЗ кількість хворих на міопію досягає 30% від загальної кількості населення на землі, що 
становить 2.5 млрд. чоловік. Частота поширення міопії в Україні коливається від 6% до 30%, 
зокрема у студентів ВНЗ відсоток хворих на короткозорість становить від 32,5% до 51%. 

Метою роботи є дослідження поширеності, причин, особливостей клінічного перебігу 
короткозорості у студентів Житомирського медичного інституту. 

Провівши діагностичне обстеження студентів та статистичний аналіз анкет 
можемо зробити висновок, що короткозорість є в 42 студентів-медиків із 80 осіб (52,5%). 
Найбільш розповсюдженою рефракцією є міопія слабкого ступеня - 73,8%. З’ясовано, що 
40,5% студентів-міопів мають короткозорих батьків, а в 59,5% присутня супутня 
патологія. Аналізуючи анкети студентів, виявлено, що більшість з них віддають перевагу 
контактній корекції (76,2 %). Також встановлено, що більшість опитаних працює за 
комп’ютером від 4 до 5 год на добу (30 студентів - 71,4%). Найчастішими скаргами під час 
довготривалої роботи за комп’ютером є біль в очах, відчуття печіння, сльозотеча та 
головний біль. За період проведення дослідження прогресування міопії у обстежених не 
відбувалося, завдяки дотримання студентами рекомендацій з організації санітарно-
гігієнічного режиму щодо збереження зору. Також більшість студентів медичного 
навчального закладу перебуває в групі ризику розвитку короткозорості через наявність у них 
напруженого характеру навчання, активного використання комп’ютерної техніки, 
нетривалого сну та дефіциту часу, що веде до перенавантаження зорового аналізатора. 

Ключові слова: міопія, аномалії рефракції, спазм акомодації.  
 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И КЛИНИЧЕСКОЕ 
ТЕЧЕНИЕ БЛИЗОРУКОСТИ У СТУДЕНТОВ ЖИТОМИРСКОГО 

МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА 
 

Кокорина С.А. 
Житомирский медицинский институт Житомирского обласного совета 

 
Аннотация. Близорукость - самый распространенный дефект зрения в мире. По 

статистике ВООЗ количество больных миопией достигает 30% от общего количества 
населения на земле, составляет 2.5 млрд. Человек. Частота распространения миопии в 
Украине колеблется от 6% до 30%, в том числе у студентов вузов процент больных 
близорукостью составляет от 32,5% до 51%. 
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Целью работы является исследование распространенности, причин, особенностей 
клинического течения близорукости у студентов Житомирского медицинского института. 

Проведя диагностическое обследование студентов и статистический анализ анкет 
можем сделать вывод, что близорукость обнаруживается у 42-х студентов-медиков из 80-
ти человек (52,5%). Наиболее распространенной рефракцией является миопия слабой 
степени - 73,8%. Установлено, что 40,5% студентов-миопов имеют близоруких родителей, 
а у 59,5% присутствует сопутствующая патология. Анализируя анкеты студентов, 
выявлено, что большинство из них предпочитают контактную коррекцию (76,2%). Также 
установлено, что большинство опрошенных работает за компьютером от 4 до 5 часов в 
сутки (30 студентов - 71,4%). Частыми жалобами при длительной работе за компьютером 
является боль в глазах, жжение, слезотечение и головная боль. За период проведения 
исследования прогрессирование миопии у обследованных не происходило, благодаря 
соблюдению студентами рекомендаций по организации санитарно-гигиенического режима в 
отношении сохранения зрения. Также большинство студентов медицинского учебного 
заведения находятся в группе риска развития близорукости из-за наличия у них напряженного 
характера обучения, активного использования компьютерной техники, непродолжительного 
сна и дефицита времени, ведет к перегрузке зрительного анализатора. 

Ключевые слова: миопия, аномалии рефракции, спазм аккомодации. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ В АКУШЕРСЬКІЙ ПРАКТИЦІ 
 

Купріяненко А.В. 
Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради 

 
FEATURES OF PHYSICAL THERAPY IN OBSTETRICS PRACTICE 

 
Kupriyanenko A.V. 

Zhytomyr Medical Institute Zhytomyr Regional Council 
  
Abstract. The problem of maintaining the health of mother and child has a high medical and 

social significance and requires special attention to the quality of preventive care, as it is a priority 
of medical science and practical health care in Ukraine. 

Pregnancy is a physiological state, a natural and noble mission of a woman - procreation. 
Pregnancy, childbirth and breastfeeding have a beneficial effect on the body of a healthy woman. 
However, a woman's body is rebuilt and receives a double load. The use of physical therapy in the 
form of specially selected sets of physical exercises, make this method especially valuable during 
pregnancy. 

Key words: pregnancy, program, exercise, physical therapу. 
 

Актуальність дослідження. 
Вагітність − це фізіологічний стан, 
природна і благородна місія жінки - 
продовження роду. Вагітність, пологи і 
годування грудьми сприятливо впливають 
на організм здорової жінки. Однак організм 
жінки перебудовується та отримує 
подвійне навантаження. Застосування 
фізичної терапії в системі фізичної 
реабілітації у вигляді спеціально 
підібраних комплексів фізичних вправ, 
роблять цей метод особливо цінним під час 
вагітності [3]. 

Сучасна наука володіє 
переконливими даними про велике 
значення регулярної рухової активності і 
правильно побудованого фізичного 
тренування для здоров’я жінки. 

Мета дослідження: вивчити 
літературні дані стосовно переваг фізичної 
терапії, а також показати, що фізичні 
вправи дають змогу ефективно 
підготуватися до пологів і сприяти 
швидкому перебігу пологового та 
післяпологового періоду. 

Методи дослідження. Для 
досягнення мети використані методи 

системного аналізу та логічного 
узагальнення. 

Результати та їх обговорення. 
Демографічна ситуація в Україні дещо 
покращується, однак кількість випадків 
патологічного перебігу вагітності не 
зменшується. Низький рівень здоров’я 
вагітних значно підвищує ризик 
материнської й дитячої патології, а також є 
причиною високої частоти ускладнених 
пологів, що, зі свого боку, призводить до 
репродуктивних утрат. На фоні 
незадовільного стану здоров’я вагітних 
жінок очікування народження здорових 
дітей є сумнівним. Однак, незважаючи на 
всі старання спеціалістів і прогрес сучасної 
медичної науки, ситуація з ускладненнями 
вагітності й перинатальною патологією 
залишається однією з найголовніших у 
нашій країні [2].  

Аналіз спеціальної літератури 
показав, що вагітність і пологи – 
надзвичайно серйозне випробування для 
жінки як у фізичному, так і в 
психологічному плані. Під фізичними 
змінами розуміють зміни всіх систем 
організму, а саме: серцево-судинної, 
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травної, дихальної, нервової, гормональної, 
опорно-рухової [1]. 

 Що ж стосується психологічних змін, 
то вони проявляються в основному в 
поведінці та в сприйнятті оточуючих. 
Багатьма дослідниками підкреслено 
несприятливий вплив емоційного стресу 
матері на вагітність і пологи.  

При вагітності зростають 
навантаження на черевний прес, стопи, 
хребет і довгі м’язи спини. Нерідко 
розвиваються діастази прямих м’язів 
живота (що відіграє суттєву роль у 
виникненні патологічних положень плода), 
гіперлордоз, унаслідок якого виникають 
болі в поперековій ділянці та нижніх 
кінцівках. Стискання судин нижніх 
кінцівок і черевної порожнини у другій 
половині вагітності призводить до 
розширення вен нижніх кінцівок, 
промежини. З ростом плода розтягуються 
м’які тканини черевної порожнини, 
діафрагми, за рахунок зниження 
напруження м’язів змінюється рухливість 
ребер, особливо нижніх, що призводить до 
зміни типу дихання — переважає верхньо- 
і середньогрудне [3].  

При малорухомому способі життя 
вагітної нерідко виникають такі 
ускладнення, як збільшення плаценти, 
схильність до артеріальної гіпотензії, 
первинна і вторинна слабкість родової 
діяльності, внутрішньоутробна асфіксія 
плода та ін. Усе це підтверджує 
необхідність спеціальної комплексної 
підготовки вагітних до пологів, у якій 
неабияке місце посідають фізичні вправи і 
психопрофілактична підготовка. 

Фізичні вправи, які всебічно й 
сприятливо впливають на організм, 
збільшуючи його фізіологічні резерви, 
зменшуючи кисневу недостатність в 
організмі вагітної жінки, удосконалюють 
діяльність усіх фізіологічних систем та 
органів, отже, нормалізують перебіг 
вагітності. Впливаючи позитивно на 
функціональний стан організму, фізичні 
вправи створюють сприятливий емоційний 
фон, забезпечують нормальну реакцію 
нервової системи на спричинену вагітністю 
функціональну перебудову організму [3].  

Cпеціальні фізичні вправи сприяють 
укріпленню м’язів, що беруть участь у 
пологовій діяльності, покращують їх 
еластичні властивості (м’язи промежини, 
тазового дна, черевного преса), більшій 
рухливості поперекової частини хребта, 
особливо у місці зчленування останнього 
поперекового хребця з крижами (завдяки 
чому під час пологів відбувається 
розширення тазового кільця). Внаслідок 
цього жінки спокійно переносять 
вагітність, психологічно краще підготовані 
до пологів [3].  

Фізичні вправи допомагають 
скоротити пологовий акт, знизити 
травматизм, зміцнити м’язи, що беруть 
участь у пологах. Завдяки застосуванню 
фізичних вправ під час передпологової 
підготовки виникає менше ускладнень при 
пологах та у післяпологовому періоді [2].  

Фізичні вправи позитивно впливають 
не тільки на вагітну, але і на стан плода: 
активізують плацентарний кровообіг, 
збільшують насичення крові киснем, 
поліпшують обмінні процеси, 
нормалізують тонус і рухову активність 
плода, у деякій мірі запобігаючи 
неправильному положенню і тазовому 
передлежанню.  

Систематичне застосування фізичних 
вправ сприяє нормалізації вагітності, росту 
і розвитку плода, полегшенню, 
прискоренню і знеболюванню пологів, 
оптимальному перебігу післяпологового 
періоду. В усі періоди вагітності перевага 
віддається динамічним вправам. Велика 
увага приділяється розвитку повного 
глибокого дихання, вмінню розслаблювати 
окремі м’язові групи і досягати цілковитого 
розслаблення. У заняття включаються всі 
вихідні положення, однак більшість вправ 
слід виконувати у вихідному положенні 
лежачи (особливо при тренуванні м’язів 
черевного преса, тазового дна, виконанні 
вправ на розслаблення м’язів живота, 
спини, ніг тощо). Після вправ, пов’язаних із 
роботою великих м’язових груп, слід 
виконувати вправи з деяким поглибленням 
видиху при максимальному розслабленні 
всіх м’язів і особливо тих, що брали участь 
у виконанні попередньої вправи [2].  
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При виконанні фізичних навантажень 
в період вагітності враховуються наступні 
правила:  

1. Залучення в процедуру оздоровчої 
гімнастики максимальної кількості 
м'язових груп.  

2. Поступове збільшення 
навантаження.  

3. Вправи спеціального характеру для 
м'язів передньої черевної стінки і 
промежини повинні чергуватися з 
загальнотонізуючими.  

4. Контроль за ритмом і глибиною 
дихання.  

5. Враховується наявність супутніх 
захворювань.  

6. Необхідно уникати вправ, що 
супроводжуються затримкою дихання і 
підвищують внутрішньочеревний тиск [3].  

Важливим є емоційний фон занять, 
тому до групових занять у жіночій 
консультації варто включати елементи ігор 
і проводити вправи під музику. 

Висновки та перспективи 
подальших досліджень. Фізичні вправи та 
прогулянки під час вагітності активізують 
плацентарний кровообіг, насичуючи кров 
киснем, нормалізують тонус та активність 
плоду, поліпшують обмінні процеси та 
забезпечують нормальний ріст і розвиток 
плода. Заняття фізичними вправами в 
системі фізичної реабілітації готують 
вагітну до пологів, підвищують 
еластичність м'язів тазового дна і 
зміцнюють ті, які беруть участь у 
народженні дитини. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ В АКУШЕРСЬКІЙ ПРАКТИЦІ 
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Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради 

 
Резюме. У статті проаналізовані основні підходи до застосування фізичної терапії в 

системі фізичної реабілітації при вагітності. Фізичні вправи та рухова активність під час 
вагітності сприяє нормалізації психологічного стану жінок у процесі вагітності, 
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формуванню родової домінанти, перешкоджає розвитку стресу та сприяє збереженню й 
зміцненню здоров’я матері та потомства, а тим самим – і здоров’ю сім’ї.  

Зазначено, що фізичні вправи дають змогу ефективно підготуватися до пологів і 
сприяти швидкому протіканню пологового та післяпологового періоду. У них виникають 
позитивні емоції, покращується настрій, створюється впевненість у сприятливому перебігу 
вагітності, повноцінному розвитку плода, подоланні труднощів із його виношуванням і під час 
пологів та народження нормальної здорової дитини.  

Визначено, що вагітні, які займалися фізичними вправами за запропонованими 
програмами, відзначали  тонізуючий, оздоровчий і загальнозміцнювальний ефект занять. 

Ключові слова: вагітність, програма, фізичні вправи, фізична терапія. 
 

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ В АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Куприяненко А.В. 
Житомирский медицинский институт Житомирского областного совета 

 
Резюме. В статье проанализированы основные подходы к применению физической 

терапии в системе физической реабилитации при беременности. Физические упражнения 
и двигательная активность во время беременности способствует нормализации 
психологического состояния женщин в процессе беременности, формированию родовой 
доминанты, препятствует развитию стресса и способствует сохранению и укреплению 
здоровья матери и потомства, а тем самым - и здоровью семьи. 

Указано, что физические упражнения позволяют эффективно подготовиться к родам 
и способствовать быстрому протеканию родильного и послеродового периода. У них 
возникают положительные эмоции, улучшается настроение, создается уверенность в 
благоприятном течении беременности, полноценному развитию плода, преодолении 
трудностей с его вынашиванием и во время родов и рождения нормального здорового ребенка. 

Определено, что беременные, которые занимались физическими упражнениями по 
предложенным программам, отмечали тонизирующий, оздоровительный и 
общеукрепляющий эффект занятий. 

Ключевые слова: беременность, программа, физические упражнения, физическая 
терапия. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ В КОНТЕКСТІ 

РОЗВИТКУ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 
 

Савченко Г. А. 
Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради 

 
PECULIARITIES OF IMPLEMENTATION OF PERSONALITY-ORIENTED 

TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF TRAINING MEDICAL STUDENTS IN THE 
CONTEXT OF MEDICAL DEVELOPMENT 

 
Savchenko G.A. 

Zhytomyr Medical Institute of Zhytomyr Regional Council 
 

Abstract. The current stage of development of the education system in Ukraine is characterized 
by the introduction of a paradigm aimed at the formation of a creative personality, the creation of 
conditions for the disclosure of his/her abilities, the use of subjective experience for successful 
implementation in professional activity. The laws of Ukraine "On Education", "On Higher 
Education", the Concept of Pedagogical Education, the National Doctrine of the Development of 
Education in Ukraine in the 21st century, education is defined as a strategic basis for the development 
of an individual, society and nation. Its main goal is to create conditions for the development and 
self-realization of each individual as a citizen of Ukraine. Therefore, the priority direction of state 
policy in modern education is its personal orientation. Medical education cannot be considered 
separately from the general education system and the characteristics of its development at the present 
stage. The development of medical education in Ukraine in the context of its integration into the 
European educational space requires the improvement of all its components. Nursing education as 
one of the most important subdivisions of medical education requires special attention. Modern 
psychological and pedagogical science pays much attention to the organization of the educational 
process in the context of student-centered education. The purpose of the study is to theoretically 
substantiate and experimentally introduce personality-oriented technologies in the process of 
training medical students. The material of the research is the process of training future medical 
workers. When performing the experimental part, the following research methods were used: 
theoretical: analysis, comparison, classification and generalization of scientific sources of 
psychology, pedagogy, which made it possible to highlight the main approaches to the problem under 
study, substantiate the conceptual apparatus of the research, determine the main scientific and 
theoretical provisions; empirical: survey, observation, analysis of the content of training medical 
students, modeling. 

Key words: personality-oriented approach, medical education, nursing, medical students, 
educational process. 

 
Актуальність проблеми. Сучасний 

етап розвитку системи освіти України 
характеризується упровадженням 
парадигми, спрямованої на формування 
творчої особистості, створення умов для 
розкриття її здібностей, використання 
суб’єктного досвіду для успішної реалізації 
у професійній діяльності.  

Законами України “Про освіту”, 
“Про вищу освіту”, Концепцією 
педагогічної освіти, Національною 
доктриною розвитку освіти України у ХХІ 
столітті освіту визначено стратегічною 
основою розвитку особистості, суспільства, 
нації. Головною її метою є створення умов 
для розвитку і самореалізації кожної 
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особистості як громадянина України. Тому 
пріоритетним напрямком державної 
політики в сучасній освіті є її особистісна 
орієнтація.  

Медичну освіту не можна розглядати 
відокремлено від загальної системи освіти 
й особливостей її розвитку на сучасному 
етапі. Розвиток медичної освіти в Україні в 
контексті її інтеграції у європейський 
освітній простір потребує вдосконалення 
всіх її компонентів. Особливої уваги 
потребує медсестринська освіта як один з 
найважливіших підрозділів медичної 
освіти.  

Сучасна психолого-педагогічна 
наука багато уваги приділяє організації 
навчально-виховного процесу в контексті 
особистісно орієнтованої освіти. Її 
підґрунтям є дослідження К. Абульханової-
Славської, Л. Божович, О. Леонтьєва, 
С. Рубінштейна та ін., у яких особистість 
постає як єдність онтологічного, 
соціального й історичного досвіду людини. 

Разом з тим, застосування 
особистісно орієнтованої освіти у процесі 
підготовки майбутніх стоматологів є 
недостатньо розробленим. Підготовка 
майбутніх фахівців відділення 
“Стоматологія ортопедична” потребує 
індивідуальних практико зорієнтованих 
технологій, педагогічного супроводу 
кожного студента, упровадження 
технологій індивідуальної підтримки у 
процесі навчання. Актуальність проблеми, 
наявність низки суперечностей, 
недостатність методичних матеріалів для 
повноцінної реалізації таких фахівців 
зумовили вибір теми дослідження 
“Упровадження особистісно-зорієнтованих 
технологій у процес підготовки студентів 
відділення “стоматологія ортопедична”. 

Мета дослідження полягає в 
теоретичному обґрунтуванні та 
експериментальному упровадженні 
особистісно-орієнтованих технологій у 
процес підготовки студентів-медиків. 

Матеріали та методи. Матеріалом 
дослідження виступає процес підготовки 
майбутніх медичних працівників. Під час 
виконання експериментальної частини 
було використано наступні методи 

дослідження: теоретичні: аналіз, 
порівняння, класифікація та узагальнення 
наукових джерел із психології, педагогіки, 
що дозволили виділити основні підходи до 
досліджуваної проблеми, обґрунтувати 
поняттєвий апарат дослідження, визначити 
основні науково-теоретичні положення; 
емпіричні: опитування, спостереження, 
аналіз змісту підготовки студентів-медиків, 
моделювання. 

Результати та їх обговорення. 
Виникнення медичної справи в Україні, як 
і в Європі, а також в межах Російської 
держави, нерозривно пов’язане з 
прийняттям та становленням християнства, 
створенням при монастирях богоділень і 
притулків. Значну роль у її розвитку 
відіграли релігійно-благодійні братства 
(зокрема, Львівське, Київське, Луцьке), які 
допомагали хворим членам своєї парафії, 
використовуючи при цьому, в основному, 
працю жінок без відповідної підготовки, 
оскільки як за часів середньовіччя, так і в 
більш пізні часи в Україні не було ніяких 
навчальних медичних закладів. 

Про становлення наукової медицини 
в Східній Україні, яка вже з середини XVII 
ст. входила до складу Російської імперії, і 
не беручи до уваги діяльності цирульників 
та поодиноких медиків-іноземців, про 
підготовку лікарів і сестринського 
персоналу можна говорити лише з початку 
та відносно другої третини XIX століття. 
Єдиним представником середнього 
медичного персоналу (хоча в той час вони 
так не називались) виступали так звані 
“бабки-повитухи”. Саме з їхньої підготовки 
у відкритих у Москві і Петербурзі школах 
“бабичьего дела”, а згодом у 
Петербурзькому повивальному інституті 
(1785) в Росії і почалась професійна 
підготовка на державному рівні вказаного 
контингенту.  

Значного поштовху для розвитку в 
Росії і Україні сестринської справи надала 
Кримська війна (1853-1856), яка фактично 
визначила початок нового її етапу. 
Особлива заслуга в цьому належить 
видатному хірургу М.І. Пирогову, який 
вперше в світовій практиці залучив загони 
сестер милосердя до надання допомоги 
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пораненим на полі бою. Йому належить 
пріоритет у визначенні професійного та 
соціального статусу сестри милосердя в 
період військових дій. 

Початок 20-х років охарактеризувався 
пошуками шляхів та типів підготовки 
спеціалістів нового типу, які б відповідали 
мовим соціально-економічним умовам. У 
1926 р. середні медичні навчальні заклади 
перетворились в медичні політехнікуми з 
акушерським (термін навчання 3 роки), 
медсестринським загального профілю та 
медсестер з охорони материнства та 
дитинства (термін навчання 2,5 року) 
відділеннями. Перші спроби започаткувати 
систематичну підготовку медичного 
персоналу в Західній Україні, як і 
організувати лікувально-санітарну справу 
на державному рівні, відносяться до другої 
половини XVIII ст., що пов’язане з 
входженням в 1772 р. західноукраїнських 
земель до складу Австро-Угорської імперії. 
Згідно з розпорядженням її уряду в 1773 р. 
у Львові відкрилась дворічна медико-
хірургічна школа (“Колегіум медикум”) - 
один з найстаріших навчальних медичних 
закладів не тільки в Україні, а й у Європі, 
віддалений попередник сучасного 
Львівського державного медичного 
коледжу. 

Реформування вищої та середньої 
медичної освіти в перші післявоєнні роки в 
колишньому СРСР призвело до того, що 
заклади середньої медичної освіти 
опинились у подвійному підпорядкуванні: 
залишаючись складовою частиною системи 
охорони здоров’я, в методичному 
відношенні, починаючи з 1947 р., вони 
підпорядковувались і Міністерству вищої 
та середньої спеціальної освіти СРСР та 
аналогічним республіканським 
міністерствам, які затверджували переліки 
їх спеціальностей та навчальні плани  

Процес розширення мережі медичних 
училищ в Україні і зростання кількості 
спеціалістів з середньою медичною 
освітою, в тому числі і медсестринською, 
який відбувався фактично до середини 70-х 
років, викликав потребу у відповідному її 
упорядкуванні, в результаті чого в середині 
80-х років підготовка середнього 

медичного персоналу сконцентрувалась в 
закладах з найбільш потужною 
матеріальною базою, укомплектованих 
кваліфікованим викладацьким складом. 

Оновлення та модернізація 
навчальних планів спеціальностей середніх 
медичних працівників відбувались в 
Україні, як і у всьому колишньому СРСР, в 
1965, 1972, 1982 та 1989-1990 роках. 
Основний їх напрямок - скорочення часу на 
вивчення загальномедичних та спеціальних 
дисциплін та його використання на 
навчально-виробничу практику. До 
нововведень тих часів, запозичених від 
західних шкіл, відноситься і початок 
залучення кваліфікованих медичних сестер 
до проведення практичних занять з 
клінічних дисциплін. 

Коло перспективних завдань щодо 
спеціалістів з середньою медичною 
освітою накреслила остання в межах 
колишнього СРСР Всесоюзна нарада 
середніх медичних працівників(1989). 
Вони цілком справедливо передбачали, 
зокрема: розширення функцій та зростання 
обсягу їх самостійної діяльності, перегляд 
юридичного статусу і типових професійно-
посадових вимог, розробку та 
затвердження нових положень про 
спеціалістів з чітким розмежуванням 
функцій лікарів та середнього медичного 
персоналу, розробку критеріїв оцінки 
ефективності та якості роботи медичних 
кадрів, усунення диспропорції в 
забезпеченні кадрами та раціональне їх 
розміщення, вдосконалення системи 
професійної освіти. 

Починаючи з 1995-1996 років у 
медичних університетах та академіях 
України відкриваються факультети 
сестринської справи. У цьому ж 1996 році 
Верховною Радою України прийнято Закон 
України “Про внесення змін та доповнень 
до Закону Української РСР “Про освіту”, в 
статті 43 п.З якого зазначено, що вищі 
заклади освіти здійснюють підготовку 
фахівців за наступними освітньо-
кваліфікаційними рівнями: молодший 
спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр. У 
цей час відбуваються активні спроби 
впровадження нових форм, методів та 
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засобів медичної освіти, що мають на меті 
вивести її на новий рівень, відповідно до 
зростаючих вимог ринку праці. 

У сучасних умовах спостерігається 
перехід на гнучкі моделі організації 
педагогічного процесу, який орієнтований 
на особистість учнів, більш мотивований, 
носить багато в чому варіативний і 
корекційний характер. В останні роки 
особистісно-орієнтований підхід став 
широко вживаним терміном освітнього 
простору. Педагогічні колективи світу та 
України наполегливо освоюють теоретичні 
основи і технологію використання даного 
підходу в навчально-виховному процесі. 

Під особистісно-орієнтованим 
підходом прийнято розуміти методологічну 
орієнтацію в педагогічній діяльності, що 
дозволяє за допомогою опори на систему 
взаємопов'язаних понять, ідей і способів 
дій забезпечувати і підтримувати процеси 
самопізнання, самобудування і 
самореалізації особистості дитини, 
розвитку її неповторної індивідуальності. 
При реалізації такого підходу процеси 
навчання і вчення взаємно узгоджуються з 
урахуванням механізмів пізнання, 
особливостей розумових і поведінкових 
особливостей учнів, а відносини «вчитель-
учень» будуються на принципах співпраці і 
свободи вибору. [11;35] 

“Метою цього типу навчання, - 
зазначає А. Савченко, - є створення умов 
(змісту, методів, середовища) для 
індивідуальної самореалізації учня, 
розвитку і саморозвитку його особистісних 
якостей”. 

Таким чином, особистісно 
орієнтоване навчання - це процес суб'єкт-
суб'єктної взаємодії учня і вчителя, метою 
якого є засвоєння предметних знань, 
вироблення відповідних умінь і навичок як 
засобу саморозвитку особистості, 
становлення її як суб'єкта діяльності, 
формування життєвих компетентностей. 

Актуальність особистісно-
орієнтованого підходу пояснюється тим, 
що динамічний розвиток суспільства 
вимагає формування яскраво 
індивідуальної, прагматичної, розкутої, 
незалежної особистості, здатної 

орієнтуватися в швидко змінюваному 
соціумі. 

Значний внесок у розробку 
теоретичних і методичних основ проблеми 
особистісного підходу зробили 
О. Бондаревська, І. Якиманська, А. Плигін, 
С. Подмазін, О. Степанов, В. Суриков, 
С. Яценко та інші дослідники. 

Особистісно-орієнтована освіта 
включає наступні підходи: 

 різнорівневий;  
 індивідуальний; 
 диференційований;  
 суб'єктивно-особистісний. 

Ключові поняття і ланки особистісно-
орієнтованого підходу: індивідуальність, 
особистість, самовираження, суб'єкт, 
суб'єктивність, суб'єктивний досвід, 
стратегія пізнання, траєкторія розвитку 
особистості, пізнавальний стиль учнів (Я-
концепція), навчальний стиль вчителя 
(педагогічна підтримка).  

О. Степанов визначає принципи 
особистісно-орієнтованого підходу 
:самоактуалізація;індивідуальність;суб'єкт
ивність;вибір;творчість і успіх. 

Ознаки особистісно-орієнтованого 
навчання: 

 опора на суб'єктний досвід 
(з'ясування і врахування емоційно-
ціннісного ставлення учня до 
досліджуваного матеріалу); 

 суб'єкт-суб'єктні відносини 
«вчитель - учень» (учень опановує не 
тільки предметними, а і загально-
навчальними, зокрема, організаційними 
вміннями: визначає зміст, цілі, форми 
діяльності, рефлексує і оцінює її; отримує 
можливість впливати на хід навчальної 
діяльності через вибір змісту навчання, 
форм і засобів); 

 діяльнісна основа (учень вчиться 
самостійно здобувати і застосовувати 
знання). 

Технологічний арсенал особистісно-
орієнтованого підходу. 

Будь-яке навчання за своєю суттю є 
створенням умов для розвитку особистості 
і, отже, воно є розвиваючим, особистісно-
орієнтованим. 
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Якщо розглядати особистісно-
орієнтовану освіту як методику, то, 
відповідно, спостерігаємо відмінності як 
від традиційного навчання (з його 
авторитарним стилем керівництва, 
домінуванням пояснювально-
ілюстративного типу навчання і 
репродуктивної діяльності учнів, 
перевагою фронтальної роботи, 
обмеженістю діалогічного спілкування), 
так і інших методичних систем. В 
розвиваючому навчанні акцент робиться на 
формуванні, насамперед, розумової сфери 
(І. Якиманська навіть вживає визначення 
"особистісно-орієнтоване розвивальне 
навчання"). 

Особистісний розвиток в системі 
розвиваючого навчання розуміється, як 
розвиток мислення і пам'яті, розвиток 
адаптивних здібностей і якостей, розвиток 
науково-теоретичного мислення, творчих 
здібностей. Технологія особистісно-
орієнтованого навчання включає: 

а) послідовні кроки його 
впровадження; 

б) організації навчальної діяльності 
протягом року (семестру, теми); 

в) алгоритм підготовки та проведення 
особистісно-орієнтованого уроку. 

Особистісно орієнтовані технології 
передбачають пріоритет суб'єкт-
суб'єктного навчання, діагностики 
особистісного зростання, ситуаційне 
проєктування, ігрове моделювання, 
включення навчальних завдань в конспект 
життєвих проблем, які передбачають 
розвиток особистості в реальному, 
соціальному і освітньому просторі. 

Технології цього типу передбачають 
перетворення суперпозиції вчителя і 
субординованої позиції учня в особистісно 
орієнтовані позиції. Таке перетворення 
пов'язане з тим, що педагог не стільки 
навчає і виховує, скільки стимулює учня до 
психологічного та соціально морального 
розвитку, створює умови для його 
саморозвитку. Міра ефективності 
особистісно орієнтованих педагогічних 
технологій залежить від того, в якій мірі 
представлено в їх цільовому компоненті 
розвиток людини, як враховані її 

індивідуально-психологічні особливості, 
перспективи, об'єктивна поведінка і 
суб'єктивне ставлення до світу, людей, 
самого себе. Існує низка педагогічних 
технологій на основі особистісно-
орієнтованого підходу: 

1. Особистісно-орієнтоване 
навчання (Якиманська І. С.). 

2. Технологія саморозвиваючого 
навчання (Селевко Г. К.). 

3. Педагогіка співробітництва 
(«проникаюча технологія»). 

4. Педагогічні технології 
адаптивної школи. 

5. Гуманно-особистісна технологія. 
6. Ігрові технології. 
7. Технології розвиваючого 

навчання. 
8. Проблемне навчання. 
9. Технології рівневої 

диференціації. 
10. Технологія індивідуального 

навчання (індивідуальний підхід, 
індивідуалізація навчання, метод проєктів). 

Висновки та перспективи 
подальших досліджень. Отже, 
особистісно-орієнтоване навчання – процес 
суб’єкт-суб’єктної взаємодії здобувача 
освіти і вчителя, метою якого є засвоєння 
предметних знань, вироблення умінь і 
навичок, як способу розвитку особистості, 
формування її життєвих компетентностей. 
Характерною ознакою особистісно-
орієнтованого навчання є активність учнів 
в освітньому процесі; вільний розвиток 
особистості.  

Особистісно-орієнтоване навчання 
має на меті: розвивати індивідуальні 
пізнавальні здібності кожного студента, 
допомогти їм пізнати себе, 
самовизначитися і самореалізуватися, 
сформувати у них культуру 
життєдіяльності, яка дозволяє продуктивно 
будувати своє життя. 

Особистісно-орієнтоване навчання 
створює умови для розвитку навчально-
професійної мотивації, надає навчанню 
характеру співробітництва, забезпечує 
досягнення мети і вирішення завдань 
навчання, сприяє розвитку студентів та 
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підвищенню професійно-педагогічного 
потенціалу викладачів. 

Перспективами подальшого 
дослідження є детальне вивчення 

психолого-педагогічних та методологічних 
аспектів особистісно-орієнтованого 
навчання та особливостей їх реалізації у 
медичній освіті України. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 

ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ 
МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 

 
Савченко Г. А. 

Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради 
 

Анотація. Сучасний етап розвитку системи освіти України характеризується 
упровадженням парадигми, спрямованої на формування творчої особистості, створення 
умов для розкриття її здібностей, використання суб’єктного досвіду для успішної реалізації 
у професійній діяльності. Законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, Концепцією 
педагогічної освіти, Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті 
освіту визначено стратегічною основою розвитку особистості, суспільства, нації. Головною 
її метою є створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина 
України. Тому пріоритетним напрямком державної політики в сучасній освіті є її 
особистісна орієнтація. Медичну освіту не можна розглядати відокремлено від загальної 
системи освіти й особливостей її розвитку на сучасному етапі. Розвиток медичної освіти в 
Україні в контексті її інтеграції у європейський освітній простір потребує вдосконалення 
всіх її компонентів. Особливої уваги потребує медсестринська освіта як один з 
найважливіших підрозділів медичної освіти. Сучасна психолого-педагогічна наука багато 
уваги приділяє організації навчально-виховного процесу в контексті особистісно орієнтованої 
освіти. Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та експериментальному 
упровадженні особистісно-орієнтованих технологій у процес підготовки студентів-медиків. 
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Матеріалом дослідження виступає процес підготовки майбутніх медичних працівників. Під 
час виконання експериментальної частини було використано наступні методи дослідження: 
теоретичні: аналіз, порівняння, класифікація та узагальнення наукових джерел із психології, 
педагогіки, що дозволили виділити основні підходи до досліджуваної проблеми, обґрунтувати 
поняттєвий апарат дослідження, визначити основні науково-теоретичні положення; 
емпіричні: опитування, спостереження, аналіз змісту підготовки студентів-медиків, 
моделювання. 

Ключові слова: особистісно-орієнтований підхід, медична освіта, медсестринство, 
студенти-медики, навчальний процес. 

 
ОСОБЕННОСТИ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ ЛИЧНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ 
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ 

 
Савченко Г.А. 

Житомирский медицинский институт Житомирского областного совета 
 

Аннотация. Современный этап развития системы образования Украины 
характеризуется введением парадигмы, направленной на формирование творческой 
личности, создание условий для раскрытия ее способностей, использование субъектного 
опыта для успешной реализации в профессиональной деятельности. Законами Украины "Об 
образовании", "О высшем образовании", Концепцией педагогического образования, 
Национальной доктриной развития образования Украины в ХХІ веке образование определено 
стратегической основой развития личности, общества, нации. Главной ее целью есть 
создание условий для развития и самореализации каждой личности как гражданина Украины. 
Поэтому приоритетным направлением государственной политики в современном 
образовании есть ее личностная ориентация. Медицинское образование нельзя 
рассматривать отдельно от общей системы образования и особенностей его развития на 
современном этапе. Развитие медицинского образования в Украине в контексте его 
интеграции в европейское образовательное пространство требует усовершенствования всех 
его компонентов. Особого внимания требует медсестринское образование как одно из 
важнейших подразделений медицинского образования. Современная психолого-
педагогическая наука много внимания уделяет организации учебно-воспитательного процесса 
в контексте личностно-ориентированного образования. Цель исследования состоит в 
теоретическом обосновании и экспериментальном внедрении личностно-ориентированных 
технологий в процесс подготовки студентов-медиков. Материалом исследования выступает 
процесс подготовки будущих медицинских работников. При выполнении экспериментальной 
части были использованы следующие методы исследования: теоретические: анализ, 
сравнение, классификация и обобщение научных источников психологии, педагогики, 
позволивших выделить основные подходы к изучаемой проблеме, обосновать понятийный 
аппарат исследования, определить основные научно-теоретические положения; 
эмпирические: опрос, наблюдение, анализ содержания подготовки студентов-медиков, 
моделирование.  

Ключевые слова: личностно-ориентированный подход, медицинское образование, 
медсестринство, студенты-медики, учебный процесс. 
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПРИ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ ПРАВОЗНАВСТВА 

 
Голумбевська М. В. 

Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради 
 

WAYS OF INCREASING THE MOTIVATION OF HIGHER EDUCATION 
APPLICANTS WHEN ORGANIZING DISTANCE LEARNING IN LAW CLASSES 

 
Golumbevska M.V. 

Zhytomyr Medical Institute of Zhytomyr Regional Council 
 

Abstract. The article considers possible ways to increase the motivation of higher education 
in the context of distance learning. The definitions of "distance education", "motivation" are 
presented. It is noted that motivation is the main tool that allows to increase the level of interest of 
students in learning and improve their performance. The experience of distance learning 
organization and its main advantages and disadvantages are studied. Possibilities of application of 
modern technologies of distance learning for the purpose of increase of motivation of students are 
considered. Examples of the use of digital tools to increase the interest of students in studying the 
discipline "Fundamentals of Law" are given. 

Key words: distance learning, motivation, higher education seeker. 
 
Актуальність проблеми. 

Вимушене дистанційне навчання стало 
викликом для всіх учасників освітнього 
процесу. Одним із найважливіших завдань 
освіти сьогодні є створення умов для 
навчання та інтелектуального розвитку 
особистості здобувачів освіти, орієнтованої 
на створення шляхів самостійного 
отримання знань, формування умінь і 
навичок роботи з цифровими 
інструментами. Поряд з тим, 
спостереження за навчальною діяльністю 
студентів під час виконання завдань 
допомогли виявити певні проблеми та 
недоліки, пов’язані із низьким рівнем їх 
мотивації, що негативно позначається на 
показниках успішності [5].   

Як відомо, мотивація є одним із 
найважливіших чинників успішного 
навчання. Правильна мотивація забезпечує 
необхідну концентрацію уваги, 
наполегливість, бажання вчитися, що є в 
основі успіху [2].  

Мета дослідження – проаналізувати 
існуючий досвід організації дистанційного 

навчання та визначити основні шляхи 
підвищення мотивації здобувачів освіти 
при вивченні дисципліни «Основи 
правознавства» в умовах дистанційної 
освіти. 

Матеріали та методи. Для 
досягнення поставленої мети використано 
методи системного аналізу та логічного 
узагальнення. 

Результати та їх обговорення. 
Відповідно до статті 49 Закону України 
«Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. 
№ 1556-VII:  «Дистанційна форма здобуття 
освіти - це індивідуалізований процес 
здобуття освіти, що відбувається в 
основному за опосередкованої взаємодії 
віддалених один від одного учасників 
освітнього процесу в спеціалізованому 
середовищі, що функціонує на основі 
сучасних психолого-педагогічних та 
інформаційно-комунікаційних 
технологій». 

Безсумнівно, дистанційна освіта має 
багато переваг, але відсутність 
безпосереднього особистого контакту 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w1_3
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студентів один з одним та з викладачами, і, 
як наслідок брак живого спілкування, 
можуть суттєво впливати на інтерес та 
мотивацію до навчання. Загалом, 
найважливішими факторами успішного 
дистанційного навчання є сильна 
мотивація, жорстка самодисципліна й 
самоорганізація, самостійність і свідомість 
здобувачів освіти. 

Мотивація (moveo – рухаю) нині 
розглядається як реалізація мотиву у 
конкретній діяльності в процесі вибору 
можливих дій, спрямованих на досягнення 
певних цілей. Мотив – спонукання або 
прагнення досягнення мети та 
усвідомлення дії щодо її досягнення [3].   

Іноді мотивація до вивчення 
дисципліни знижується, якщо здобувачам 
незрозумілий сам процес роботи. Також 
часто студенти сприймають дистанційне 
навчання як можливість відпочити та 
виконувати завдання тоді, коли зручно їм. 
Тому важливо спочатку надати інформацію 
про структуру курсу, перелік тем і завдань, 
строки здачі робіт, критерії оцінювання 
тощо. Варто зазначити, коли і яким чином з 
вами можна зв’язатися, якщо у студентів 
виникнуть запитання чи труднощі під час 
виконання завдань.  

Наскільки ефективним буде 
дистанційне навчання залежатиме від 
вибору цифрових інструментів та від 
технологій їх застосування. Для проведення 
лекційних та практичних занять зручними 
та максимально пристосованими для 
навчання є програми для організації 
онлайн-конференцій Zoom та Google Meet. 
Досить простою у використанні є онлайн-
платформа Proficonf, особливістю якої є 
відсутність необхідності встановлення 
додаткового програмного забезпечення, все 
працює в браузері на будь-якому пристрої. 
На початку онлайн-заняття потрібно 
озвучити  побажання та правила  роботи, 
наприклад, щоб студенти брали активну 
участь в обговоренні, вмикали веб-камери 
під час відповіді тощо.  

Вкрай важливо надати  здобувачам 
освіти постійний доступ до навчальних 
матеріалів дисципліни (відеолекцій, 
презентацій, завдань до практичних занять 

та інструкцій щодо їх виконання, посилань 
на різні ресурси тощо). Є багато доступних 
інструментів, щоб полегшити студентам 
отримання інформації та матеріалів до 
курсу. Наприклад, в Google Classroom, 
безкоштовному додатку для викладачів, 
можна створити групу та наповнювати її 
конспектами лекцій, презентаціями, 
практичними завданнями, отримувати 
зворотній зв’язок, виставляти оцінки тощо 
[1]. 

Студентів добре мотивують 
практичні завдання, адже процес навчання 
правознавства повинен бути спрямований 
на розв’язування правових проблемних 
задач. Надзвичайно ефективним є кейс-
метод (від англ. Саsе studу – вивчення 
ситуації), відомий як метод ситуативного 
навчання на конкретних прикладах. Вкрай 
важливо надавати змогу здобувачам освіти 
застосувати отримані знання на практиці 
шляхом аналізу правових ситуацій та 
розв’язання юридичних задач із тих чи 
інших галузей права. Доцільно 
використовувати заздалегідь підготовлені 
студентам відео, фото та презентації, 
схеми, ментальні карти, інфографіку, 
інтерактивні плакати, кроссенси, тести 
тощо. Одне й те саме завдання, активність 
можна реалізувати через різні онлайн-
інструменти.  

Використання  інформаційних 
технологій на заняттях з правознавства дає 
можливість організувати роботу з різними 
нормативно-правовими актами з останніми 
змінами. Доцільно порекомендувати 
студентам використовувати офіційні веб-
сайти органів державної влади, навчити 
здійснювати пошук чинних нормативних 
актів на веб-порталі Верховної Ради 
України. Такий вид роботи допоможе 
підвищити інтерес здобувачів до вивчення 
дисципліни. 

Під час дистанційного навчання 
варто віддавати перевагу інтерактивному 
контенту. Для підвищення рівня 
пізнавальної активності та розвитку 
мотиваційної сфери у студентів доцільно 
використовувати інтерактивні вправи. Для 
створення таких вправ існує безліч сервісів, 
як платних так і безкоштовних. Наприклад, 

https://classroom.google.com/u/0/h?hl=uk
https://classroom.google.com/u/0/h?hl=uk
https://classroom.google.com/u/0/h?hl=uk
https://classroom.google.com/u/0/h?hl=uk
https://classroom.google.com/u/0/h?hl=uk
https://classroom.google.com/u/0/h?hl=uk
https://classroom.google.com/u/0/h?hl=uk
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досить простими у використанні є онлайн-
сервіси LearningApps та Quizlet, за 
допомогою яких можна повторити важливі 
поняття та терміни. 

Стимулювати мотивацію можна за 
рахунок заохочення студентів спілкуватись 
одне з одним через чати, групові завдання, 
дискусії, обговорення проблемних питань 
тощо. Адже спілкування і дружня 
атмосфера сприяє формування позитивного 
психологічного клімату в групі. 

Важливим завданням дистанційної 
освіти є виховання творчої особистості, 
здатної самостійно мислити, генерувати 
ідеї, приймати рішення. Використання 
творчих завдань також допомагає 
підвищити мотивацію студентів до 
вивчення дисципліни. Можна 
запропонувати студентам створити власні 
продукти: відеоролик, інфографіку, 
ментальну карту, кросворд, комікс, постер, 
буклет, соціальну рекламу тощо. Для цього 
зараз існує багато корисних інтернет-
сервісів.  

Одним із важливих засобів 
мотивації та стимулювання навчальної 
діяльності здобувачів освіти є оцінювання. 
Під час дистанційної освіти особливого 
значення набуває формувальне 
оцінювання, яке дає змогу надати 
студентам інформацію про поточний рівень 
навчальних досягнень та шляхи їх 
покращення. Також не варто забувати і про 
похвалу, адже зростання впевненості в собі 
та своїх силах сприяє посиленню 
внутрішньої мотивації. 

Здобувачів мотивує чітке бачення 
результатів своєї роботи та відчуття 
прогресу, тому потрібно налагодити 
постійний зворотній зв’язок зі студентами. 
Разом з оцінкою варто надавити розгорнуті 
коментарі про те, що вдалося добре, які 
типові помилки були допущені та як 
поліпшити свій результат. 

Особливістю сучасних студентів є 
потреба у миттєвій оцінці своїх знань чи 
вмінь та несприйняття тривалих очікувань 
результатів своєї роботи. Тут варто 
звернути увагу на різноманітні додатки та 
платформи, які дозволяють здійснити 
оцінювання студентів миттєво. Серед таких 
програм можна виділити Kahoot! чи 
Quizizz, вони надають викладачеві 
можливості створювати різного виду тести, 
які можна провести в режимі онлайн на 
занятті, одразу отримавши результат [1].  

Наприкінці кожного заняття варто 
проводити рефлексію та підбиття 
підсумків. Це допоможе здобувачам 
підсумувати знання, набуті впродовж 
заняття, отримати зворотній зв'язок від 
студентів щодо їхнього сприйняття 
навчального матеріалу та отримання 
запланованих результатів навчання. Для 
цього можна використовувати різні 
інструменти, 
наприклад  віртуальні  дошки  Google  Jam
board чи Paddlet. 

Висновки та перспективи 
подальших досліджень. Мотивація 
навчальної діяльності студентів є суттєво 
необхідною умовою для ефективного 
здійснення освітнього процесу, оскільки 
негативне чи байдуже ставлення до 
навчання може бути причиною низької 
успішності або неуспішності здобувача 
освіти [4]. 

Отже, для того, щоб вивчення 
дисципліни для студентів було змістовним 
і цікавим, необхідно оптимізувати 
навчальний матеріал для цілей 
дистанційного навчання та створювати і 
підтримувати мотивацію здобувачів освіти. 
За умови вирішення зазначених проблем 
дистанційне навчання буде якісним та 
ефективним, спрямованим на підвищення 
творчого та інтелектуального потенціалу 
студента за рахунок його самоорганізації та 
прагнення до знань. 

 
ЛІТЕРАТУРА 

1. Винничук Р.  Інноваційні підходи до мотивації студенів покоління Z /  Р. Винничук // 
Вища школа : Наук.-практ. вид. - 2020. - N 1. - С. 72-79.  

2. Дистанційне навчання: проблеми, виклики, поради / І. І. Дорожко [та ін.] // 
Педагогічна майстерня. - 2020. - №10. - С. 9-14.  



 

73 
 

МАГІСТР МЕДСЕСТРИНСТВА № 2 (26) 2021 
 

3. Іванова Ю.  Мотивація як чинник успішного формування навчально-пізнавальної 
діяльності учнів / Ю. Іванова // Післядипломна освіта в Україні. - 2016. - N 1. - С. 34-37.  

4. Мотивація студентів як запорука успішного професійного розвитку /  Н. П. Коваленко 
[та ін.] // Медична освіта. - 2020. - N 3. - С. 43-48.  

5. Шевченко С. В. Особливості підвищення мотивації здобувачів вищої освіти при 
організації дистанційного навчання в умовах карантину // Віртуальний простір: психологічні 
проблеми: зб. VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 2020. - С. 132-134. – URL: 
http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/9468/1/shevchenko_svitlana_2020.pdf. – (Дата звернення: 
26.10.2021). 

 
REFERENCE 

1. Vynnychuk R.  Innovatsiini pidkhody do motyvatsii studeniv pokolinnia Z / R. Vynnychuk 
// Vyshcha shkola : Nauk.-prakt. vyd. - 2020. - N 1. - S. 72-79.  

2. Dystantsiine navchannia: problemy, vyklyky, porady / I. I. Dorozhko [ta in.] // Pedahohichna 
maisternia. - 2020. - №10. - S. 9-14.  

3. Ivanova Yu.  Motyvatsiia yak chynnyk uspishnoho formuvannia navchalno-piznavalnoi 
diialnosti uchniv / Yu. Ivanova // Pisliadyplomna osvita v Ukraini. - 2016. - N 1. - S. 34-37.  

4. Motyvatsiia studentiv yak zaporuka uspishnoho profesiinoho rozvytku / N. P. Kovalenko [ta 
in.] // Medychna osvita. - 2020. - N 3. - S. 43-48.  

5. Shevchenko, S. V. Osoblyvosti pidvyshchennia motyvatsii zdobuvachiv vyshchoi osvity pry 
orhanizatsii dystantsiinoho navchannia v umovakh karantynu // Virtualnyi prostir: psykholohichni 
problemy: zb. VIII Mizhnar. nauk.-prakt. konf., 2020. -  S. 132-134. – URL: 
http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/9468/1/shevchenko_svitlana_2020.pdf. – (Data zvernennia: 
26.10.2021). 

 
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПРИ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ ПРАВОЗНАВСТВА 
 

Голумбевська М. В. 
Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради 

 
Анотація. В статті розглядаються можливі шляхи підвищення мотивації здобувачів 

вищої освіти в умовах дистанційного навчання. Представлено визначення понять 
«дистанційна освіта», «мотивація». Зазначено, що саме мотивація – це основний засіб, який 
дає змогу підвищити рівень зацікавленості здобувачів освіти до навчання та поліпшити їх 
успішність. Досліджується досвід організації дистанційного навчання та його основні 
переваги і недоліки. Розглядаються можливості застосування сучасних технологій 
дистанційного навчання з метою підвищення мотивації студентів. Наведено приклади 
застосування цифрових інструментів з метою підвищення інтересу здобувачів освіти до 
вивчення дисципліни «Основи правознавства». 

Ключові слова: дистанційне навчання, мотивація, здобувач вищої освіти. 
 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ СОИСКАТЕЛЕЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ 

ПРАВОВЕДЕНИЯ 
 

Голумбевская М.В. 
Житомирский медицинский институт Житомирского областного совета 

 
Аннотация. В статье рассматриваются возможные пути повышения мотивации 

соискателей высшего образования в условиях дистанционного обучения. Представлены 
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определения понятий «дистанционное образование», «мотивация». Отмечено, что именно 
мотивация – это основное средство, позволяющее повысить уровень заинтересованности 
соискателей образования к обучению и улучшить их успешность. Исследуется опыт 
организации дистанционного обучения и его главные достоинства и недостатки. 
Рассматриваются возможности применения современных технологий дистанционного 
обучения для повышения мотивации студентов. Приведены примеры применения цифровых 
инструментов с целью повышения интереса соискателей к изучению дисциплины «Основы 
правоведения». 

Ключевые слова: дистанционное обучение, мотивация, соискатель высшего 
образования. 
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СТАН ЗАХВОРЮВАНОСТІ ВУЛЬВІТАМИ ТА ВУЛЬВОВАГІНІТАМИ СЕРЕД 
ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ   ЖИТОМИРЩИНИ 

 
Лаговська Г.І., Кучерук І.В., Скиба І.М. 

Житомирський  медичний інститут Житомирської обласної ради 
 

STATUS OF VULVITAS AND VULVOVAGINITES AMONG CHILDREN IN ZHYTOMYR 
 

Lagovska G.I., Kucheruk I.V., Skyba I.M. 
Zhytomyr Medical Institute Zhytomyr Regional Council 

 
Abstract.It is determined that inflammation of the lower genital tract causes the largest 

number of appeals to the pediatric gynecologist of girls of preschool and early school age. 
It is established that the incidence of vulvitis and vulvovaginitis among the pediatric 

population of Zhytomyr region ranks first in the structure of gynecological diseases. The high 
frequency of detection of vulvitis and vulvovaginitis in girls causes a number of negative 
consequences for future reproductive prospects, and therefore determines the need for dispensary 
supervision of this population. 

Keywords:vulvitis, vulvovaginitis, morbidity, girls. 
 
Актуальність проблеми. 

Запаленням нижніх статевих шляхів 
зумовлена найбільша кількість звернень до 
дитячого гінеколога дівчаток дошкільного і 
раннього шкільного віку (35-70%), а під час 
загальних обстежень дівчаток різних 
вікових груп вульвовагініти діагностують у 
9,8-11,5% з них [1]. 

Актуальність вивчення стану  цього 
захворювання пов’язана насамперед з 
високою частотою рецидивів і хронізації, 
як вказують більшість авторів (60-70% 
випадків), що може викликати зміни 
функціональної активності в системі 
гіпоталамус-гіпофіз-яєчники, сприяти 
значному збільшенню у цього контингенту 
дівчаток інших гінекологічних 
захворювань і спричинити в подальшому 
більш серйозні розлади основних функцій 
статевої системи дівчинки (менструальної, 
репродуктивної), а також призвести до 
порушень в ендокринній, нервовій, імунній 
та інших системах організму, погіршуючи 
прогноз відносно репродуктивної функції, 
що є соціальною і економічною проблемою 
[2]. 

Запальний процес зовнішніх геніталій 
у дівчаток сприяє розвитку кіст і кістом 
яєчників у майбутньому. За даними 

обстежень, причиною виникнення кіст 
яєчників у 53,6% дівчат були саме запальні 
захворювання зовнішніх геніталій. 
Виразкові ураження піхви різної етіології 
можуть викликати її звуження або 
зрощення і створити в майбутньому 
перепону до статевого життя, настання 
вагітності та пологів.  

Вульвовагініти в основному 
спостерігаються в дітей у періоді 
гормонального спокою (до 8-10 років). 
Характерно, що на відміну від дорослих, у 
дівчаток ізольовані ураження вульви, 
присінку піхви та піхви спостерігаються 
відносно рідко. Запальний процес 
локалізується переважно у зовнішніх 
геніталіях.  

У пубертатному віці частота 
вульвовагінітів знижується, що пов’язано з 
підвищенням функції яєчників, 
підсиленням синтезу глікогену у піхві та 
ферментних процесів, які визначають 
фізіологічний ступінь кислотності вмісту 
піхви, переважанням у мікрофлорі піхви 
паличок Додерляйна. Разом з тим деякі 
автори вважають, що чим старшою стає 
дівчинка, тим частіше в неї виникає це 
захворювання. 
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У структурі хвороб репродуктивної 
системи, в періоді нейтрального дитинства, 
на запальні ураження статевих органів 
припадає приблизно 70 %. У 
препубертатному віці найбільш 
поширеними є неспецифічні 
вульвовагініти, частота яких становить 
2,68-3,21 на 10 тис. дітей, або 68-93 % від 
загальної кількості випадків запальних 
захворювань статевих органів у дітей і 
підлітків. 

Вульвіти та вульвовагініти у дітей – 
це запальні поліетіологічні захворювання 
зовнішніх статевих органів, які 
характеризуються різноманітністю 
клінічних проявів, труднощами 
диференціальної діагностики, високою 
частотою рецидивування та розвиваються 
внаслідок вікових особливостей 
мікробіоценозу піхви, гормонального 
й імунологічного стану організму. 

Мета дослідження: проаналізувати  
стан та структуру захворюваності 
вульвітами та вульвовагінітами у дівчаток 
на Житомирщині.  

Матеріали та методи. Аналіз 
статистичних даних захворюваності на 
вульвіти та вульвовагініти. 

Наукова новизна дослідження: 
вперше проведено аналіз захворюваності 
вуль вітами та вульвовагінітами серед 
дитячого населення Житомирщини. 
З’ясовано, що запальні процеси вульви та 
вагіни дитячого населення займають перше 
місце серед захворювань жіночої статевої 
системи. 

Спеціальні методи дослідження: 
клінічна характеристика обстежених, 
дотримання вимог етики. Обстеження та 
аналіз статистичних даних проводилися на 
базі Житомирської обласної дитячої 
лікарні, в умовах кабінету дитячого 
гінеколога. У батьків дівчаток, що брали 
участь в дослідженні 2020 року,  отримано 
письмову згоду на участь дітей в клінічних 
обстеженнях та аналізу статистичних даних 
їх захворювань.  

Результати та їх обговорення. 
Результати аналізу дитячих захворювань 
жіночих статевих органів свідчать про те, 
що запальні захворювання вульви і (або) 

піхви є найпоширенішим гінекологічним 
захворюванням у дівчаток дошкільного і 
молодшого шкільного віку. 

В останні роки кількість 
захворюваності вульвітами та 
вульвовагінітами у дівчаток на 
Житомирщині почала зростати, це стало 
великим поштовхом до глибшого вивчення 
цієї теми та серйознішого підходу до 
профілактики цих захворювань.Важливість 
обговорення проблеми обумовлена не 
тільки високою частотою патології, 
схильністю до хронізації і рецидивуючого 
перебігу. Найчастіше вульвовагініти 
сприймаються батьками дівчаток як 
«доросла» хвороба, багато часу й зусиль 
витрачається на те, щоб знайти її збудника, 
в той час як головне – це оздоровлення 
всього організму, санація вогнищ хронічної 
інфекції, лікування і профілактика типових 
«дитячих» хвороб: частих ГРВІ, атопічного 
дерматиту, ентеробіозу, дисбактеріозу та 
ін. 

Будова жіночих зовнішніх статевих 
органів і наявність специфічної мікрофлори 
в піхві сприяє підтримці нормального 
жіночого здоров'я. Це захищає 
макроорганізм і урогенітальний тракт від 
дії патогенних і умовно-патогенних 
мікроорганізмів, які є етіологічним 
фактором захворювань. Якщо ж рівень рН 
або склад мікрофлори піхви змінюються, то 
розвиваються різні патологічні 
процеси,формується вульвіт або 
вульвовагініт[7]. 

Вульвіти та вульвовагініти у дівчаток 
виникають на фоні дефектів або 
виснаження імунної системи. Із сучасних 
позицій патофізіології захворювання 
специфіка його перебігу здебільшого 
визначається індивідуальними 
особливостями макроорганізму або його 
реактивністю, найважливішим 
компонентом якої є імунний гомеостаз [6]. 

Найбільш поширеними збудниками 
неспецифічного вульвовагініту є: 
епідермальний і золотистий стафілококи, 
піогенний стрептокок, ентерокок, протей, 
кишкова паличка, клебсієла, синьогнійна 
паличка, мікрококи. У виникненні 
запальних процесів більше значення мають 
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асоціації мікроорганізмів (стафілокок, 
ентеробактерії, анаероби, стрептокок, 
віруси, хламідії тощо), ніж монокультури 
[5]. 

У дівчат нейтрального віку розвиток 
і прогресування запального процесу 
зовнішніх статевих органів та піхви 
відбуваються зі значною активацією 
локального протимікробного захисту, а 
старшого віку – на фоні 
дисімуноглобулінемії місцевих 
секреторних білків, що можна пояснити 
змінами насамперед в ендокринній 
системі на фоні ще не встановлених 
зв’язків взаємозалежності ендокринної та 
імунної систем організму [8]. 

У 81,7 % хворих рецидиви 
вульвовагінітів виникають на фоні 
загострень екстрагенітальних захворювань, 
таких як хронічний тонзиліт, хронічні 
захворювання травної системи і 
сечовивідних шляхів, ревматизму. Сприяти 
розвитку вульвовагінітів можуть анемія, 
цукровий діабет, ентеробіоз. Фоном для 
виникнення так званого атопічного 
вульвіту можуть бути алергічні 
захворювання, ексудативний діатез, 
закрепи та ентероколіти [8]. 

Вульвовагініт може розвинутися 
внаслідок порушення обміну речовин (не 
лише білків, а й вуглеводів) і спричинити 
появу шкірних проявів – свербежу, 
розчухів, які зумовлюють посилене 
злущення поверхневих шарів епітелію, 
поранення шкіри та слизових оболонок і 
проникнення інфекції. В основі вагінітів, 
спричинених сторонніми предметами, 
лежать деякі ігри, а також надмірна дитяча 
допитливість[3]. 

Велику роль у виникненні 
вульвовагінітів у дітей відіграють грубі 
порушення гігієни: неправильний догляд за 
статевими органами, незадовільні 
соціально-побутові умови, переповнення 
сечового міхура, нерегулярне спорожнення 
кишечника та купання в забруднених 
водоймах. 

У переважної більшості дітей хвороба 
розвивається на фоні ексудативно-
катарального діатезу [5]. 

Крім ендогенних чинників, на склад 
мікробної флори піхви впливають також 
екзогенні фактори, такі як антибактеріальна 
терапія, хірургічні втручання, травми, 
сторонні тіла, часте підмивання або 
спринцювання, застосування для 
гігієнічних процедур концентрованих 
дезінфекційних розчинів і антисептиків [2]. 

За клінічним перебігом розрізняють 
вульвовагініти: гострі – до 1 міс; 
підгострі – до 3 міс; хронічні – понад 3 міс. 

Перебіг гострого вульвовагініту 
характеризується вираженим больовим 
синдромом, дизуричними явищами, які 
спричинюють неспокій дитини, плач під 
час сечовипускання, гостру затримку сечі. 
Дівчата старшого віку скаржаться на 
болючість і утруднення при ходьбі, біль 
при сечовипусканні. Іноді діти неправильно 
вказують локалізацію болю – внизу живота 
або у верхній частині ніг замість ділянки 
статевих органів [1]. 

Хронічний вульвовагініт частіше 
супроводжується незначною 
симптоматикою (відмічаються свербіж та 
різкий запах піхвових виділень) або має 
безсимптомний перебіг. 

У хворих переважають скарги на біль 
і печіння в ділянці зовнішніх статевих 
органів, болюче сечовипускання, виділення 
зі статевих органів, свербіж. Скарги на 
печіння, свербіж та дизурійні явища 
припадають переважно на віковий період 3-
6 років.  

У разі гострого вульвовагініту 
дівчатка скаржаться на біль під час ходьби, 
іноді з’являється відчуття болю в ділянці 
піхви, внизу живота, відмічається 
іррадіація болю в крижово-куприкову зону. 
Крім дизуричних проявів, у хворих нерідко 
виявляють закрепи [4]. 

Було проаналізовано стан 
захворюваності вульвітами та 
вульвовагінітами серед дівчаток 
Житомирщини з 2016 по 2020 роки. 
Результати досліджень було 
проаналізовано за перебігом запального 
процесу: гострий, підгострий та хронічний 
вуль віти та вульвовагініти. 

Таблиця 1 
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Захворюваність вульвіти та вульвовагініти  серед дитячого населення 
Житомирської області 

Календарний рік Гострий 
вульвовагініт 

Підгострий 
вульвовагініт 

Хронічний 
вульвовагініт 

2016 24,3 % 12,4 % 25 % 
2017 22,5 % 14,4 % 23 % 
2018 13,5 % 21,8 % 32 % 
2019 14,5 % 22,8 % 26 % 
2020 33,7 % 30 % 28 % 

 
Підсумовуючи дані досліджень та 

статистичних даних можна зробити 
висновок, про те що в період з 2016 по 2020 
рік є тенденція до збільшення випадків 
захворюваності та хронізації запального 
процесу зовнішніх статевих органів у 
дівчаток. 

Реалізація профілактичних заходів  
дозволить суттєво поліпшити здоров'я 
народу. Збереження здоров'я нинішніх, а 
тим самим майбутніх поколінь, має 
перетворитися на пріоритетну мету всієї 
соціально-економічної політики нашої 
держави.  

Висновки та результати 
подальших дослыджень: 

1.  Отримані результати 
статистичного дослідження свідчать про те, 
що захворюваность на вульвіти та 
вульвовагініти займає перше  місце в 

структурі захворюваності жіночих статевих 
органів серед дитячого населення  
Житомирщини.  

2. Профілактика, своєчасне 
виявлення та правильне лікування вульвітів 
та вульвовагінітів сприятиме до 
покращення стану здоров’я населення на 
Житомирщині. 

3. З метою профілактики запальних 
процесів зовнішніх статевих органів має 
значення санація вогнищ хронічної 
інфекції, нормалізація складу мікрофлори 
піхви, дотримання правил гігієни. 

4. З метою збереження 
репродуктивного здоров’я дівчаток – 
підлітків, які перенесли запальні 
захворювання зовнішніх статевих органів, 
необхідно спостереження дитячого 
гінеколога. 
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СТАН ЗАХВОРЮВАНОСТІ ВУЛЬВІТАМИ ТА ВУЛЬВОВАГІНІТАМИ СЕРЕД 

ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ   ЖИТОМИРЩИНИ 
 

Лаговська Г.І., Кучерук І.В., Скиба І.М. 
Житомирський  медичний інститут Житомирської обласної ради 

 
Анотація. Визначено, що запаленням нижніх статевих шляхів зумовлена найбільша 

кількість звернень до дитячого гінеколога дівчаток дошкільного і раннього шкільного віку.  
Встановлено, що захворюваність на вульвіти та вульвовагініти серед дитячого 

населення Житомирщини займає  перше місце в структурі гінекологічних захворювань. 
Висока частота виявлення вульвітів та вульвовагінітів у дівчат спричинює ряд негативних 
наслідків для майбутніх репродуктивних перспектив, тому визначає необхідність 
диспансерного нагляду за цим контингентом населення. 

Ключові слова: вульвіти, вульвовагініти, захворюваність, дівчата.         
 

СОСТОЯНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВУЛЬВИТАМИ И ВУЛЬВОВАГИНИТАМИ 
СРЕДИ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЖИТОМИРЩИНЫ 

 
Лаговская  Г.И.,  Кучерук И.В., Скиба И.Н. 

Житомирский медицинский институт Житомирского областного совета 
  

Аннотация. Определено, что воспаление нижних половых путей обусловлена 
наибольшее количество обращений к детскому гинекологу девочек дошкольного и раннего 
школьного возраста. 

Установлено, что заболеваемость вульвитами и вульвовагинитами среди детского 
населения Житомирской  области занимает первое место в структуре гинекологических 
заболеваний. Высокая частота выявления вульвитов и вульвовагинитов у девочек вызывает ряд 
негативных последствий для будущих репродуктивных перспектив, тем самым определяет 
необходимость диспансерного наблюдения за этим контингентом населения. 

Ключевые слова: вульвиты, вульвовагиниты, заболеваемость, девушки. 
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ОБІЗНАНІСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЖИТОМИРСЬКОГО МЕДИЧНОГО 
ІНСТИТУТУ ПРО РАК ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ У ЧОЛОВІКІВ 

 
Міщук І.М. 

Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради 
 

AWARENESS OF EDUCATORS OF ZHYTOMYR MEDICAL INSTITUTE ABOUT 
BREAST CANCER IN MEN 

 
Mishchuk I.M. 

Zhytomyr Medical Institute of Zhytomyr Regional Council 
 

Annotation. The article reviews the available domestic and world sources of scientific 
information for a detailed study of breast cancer in men. The incidence of breast cancer in men was 
determined and analyzed. The materials of the article were prepared based on the results of the 
investigation in which 50 students of the Zhytomyr Medical Institute ZRC took part in. They studied 
the course "Oncology" for awareness of breast cancer in men. Analysis of medical and sociological 
research showed that oncology programs do not provide for the study of breast cancer in men. The 
textbooks on oncology which the students studied by did not contain any information about this 
disease. Students awareness can be considered satisfactory. 

Key words: cancer, breast, men. 
 
Актуальність проблеми. Рак 

грудної залози – злоякісна пухлина 
залозистої тканини грудної залози. За 
даними статистичних досліджень [11] рак 
грудної залози у чоловіків не є 
розповсюдженою патологією. У структурі 
чоловічої захворюваності на злоякісні 
новоутворення рак грудної залози складає 
в середньому 0,2 % [1]. Щорічно в Україні 
від раку грудної залози помирають 
близько 100 осіб чоловічої статі. Це 
складає 1,3% з усіх хворих, які померли 
від раку грудної (молочної) залози, і 0,18% 
від усіх чоловіків, котрі померли від 
злоякісних новоутворень. 

На сьогодні у літературних джерелах 
існують досить різні повідомлення щодо 
особливостей клінічного перебігу та 
значимості прогностичних факторів у 
чоловіків хворих на рак грудної залози. В 
своїй основі прогностичні фактори 
базуються лише на розмірі первинної 
пухлини та стані регіонарних 
лімфатичних вузлів хворих, що відповідно 
відображається у нечіткій класифікації. 
Існує різноманіття думок з класифікації на 

рак грудної залози у чоловіків, обумовлене 
аналізом малої кількості захворювань, що 
не дозволяє провести відповідний 
адекватний статистичний аналіз.  В той же 
час, у жінок, хворих на рак молочної 
залози, існує загальноприйнята 
міжнародна класифікація за системою 
ТNM.  

Вивчаючи прогностичні особливості 
раку грудної залози у чоловіків, ряд 
авторів [12] схильні вважати, що це 
захворювання має більш агресивний 
перебіг, ніж у жінок з аналогічною 
патологією. Більша агресивність, на думку 
дослідників, полягає в меншій 
виживаності пацієнтів чоловічої статі, 
більшій кількості занедбаних випадків 
при первинному зверненні за медичною 
допомогою, резистентністю до лікування 
порівняно з раком грудної залози в жінок. 
Ці відмінності полягають у різній 
анатомічній будові грудних залоз у 
чоловіків і жінок, пояснюються різними 
гормональними фонами, різними 
рецепторними статусами пухлин, 
впливами біологічних факторів на 
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розвиток пухлини та іншими факторами. 
Іншим не менш вагомим фактором 
агресивності хвороби є низька обізнаність 
медичних працівників та населення. В той 
же час відсутні в фахових джерелах 
інформації дані про результати 
досліджень з причин низької обізнаності 
медичних сестер та населення. 

Мета дослідження. Встановлення 
рівня обізнаності студентів та джерел 
отримання відповідної інформації щодо 
захворюваності на рак молочної залози у 
чоловіків. Узагальнення симптоматики та 
методів діагностики для підвищення 
онконастороженості медичних сестер.  

Методи дослідження: 
бібліосемантичний - збір та вивчення 
існуючих наукових джерел інформації; 
медико – соціологічне дослідження 
(анкетування) – вивчення обізнаності 
студентів щодо захворювань; 
статистичний - для аналізу результатів 
медико – соціологічного дослідження. 

Результати та їх обговорення. 
Віковий діапазон пацієнтів на рак грудної 
залози чоловіків коливається від 18 до 90 
років, а найчисельніша вікова група 
хворих - 60-65 років, [2, 3, 4, 5]. В той час 
у жінок рак молочної залози найчастіше 
зустрічається у віці від 30 до 56 років. 

За даними джерел [11] про рак 
грудної залози у чоловіків найбільш 
частим симптомом є наявність пухлини 
грудної залози. Завдяки відносно 
невеликим розмірам, так само як і 
невеликій масі паренхіми самої грудної 
залози у чоловіків, пухлинний вузол 
можна визначити починаючи з невеликих 
його розмірів [2, 3, 4, 5, 6]. Середній 
розмір вперше виявлених пухлин 
становить 3-3,5 см, хоча може коливатись 
від 0,5 до 12 см і більше [2,4]. Як 
підкреслюють дослідники [7], анатомічні 
особливості раку грудної залози у 
чоловіків і близькість грудної залози до 
шкірних покровів дозволяють при 
звичайній поверхневій пальпації виявити 
навіть невеликі початкові зміни. 

Однак, за даними цих авторів лише 
34% чоловіків, які хворіють на рак грудної 
залози звертаються до лікаря протягом 

першого місяця після виявлення 
симптомів захворювання. Інші пацієнти, 
які відзначили у себе зміни у грудній 
залозі, протягом декількох місяців, а 
інколи й років, не звертаються за 
медичною допомогою.  

Найчастіше пухлина локалізується у 
центральних відділах грудної залози, а 
саме у субареолярній зоні. Тому 
приблизно у половини хворих чоловіків на 
момент звертання виявляють симптом 
втягнення соска.  

У жінок пухлина локалізується 
здебільшого у верхньозовнішньому 
квадранті грудної залози. Виділення із 
соска у чоловіків трапляються відносно 
нечасто (у порівнянні із жінками) і носять 
характер від серозних до кров’янистих або 
ж “іржавого” кольору. Фіксацію шкіри над 
пухлиною відзначають приблизно у 
третини хворих чоловіків, яка зазвичай 
проявляється симптомами “умблікації”, 
“лимонної шкірки”.  

Певні труднощі з визначення 
наявності пухлини у грудній залозі 
виникають у випадку розвитку пухлини на 
фоні гінекомастії. Однак, явний зв’язок 
гінекомастії з раком грудної залози не 
прослідковується [4]. 

Сімейний анамнез (наявність 
злоякісної пухлини грудної залози у 
прямих родичів першого і другого 
поколінь) простежується у 7-27% випадків 
[9, 10]. 

Незважаючи на морфологічну 
характерність, доступність для пальпації, 
неповторність (специфічність) симптомів 
раку грудної залози у чоловіків, точний 
діагноз, при первинному звертанні до 
медичного закладу не встановлюють у 
20% звернень, тому відповідно 
задавненість цієї патології залишається 
високою [7, 8]. 

На сьогодні є суперечливими дані 
про вплив різних прогностичних 
факторів, як і різних методів лікування на 
тривалість життя, частоту виникнення 
рецидивів і віддалених метастазів у 
хворих на рак грудної залози чоловіків.  

Переважна більшість дослідників 
проблем раку грудної залози чоловіків 
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наводять наступні впливові прогностичні 
фактори щодо його виникнення, а саме 
генетичні фактори, дія іонізуючого 
випромінювання, постійного 
перегрівання, електромагнітних полів, 
хімічних канцерогенів. Також вони 
вважають важливим етіологічним 
фактором синдром “фемінізації”, тобто 
підвищення рівня жіночих статевих 
гормонів у чоловіків. 

Доведено, що насамперед завдяки 
невеликим розмірам чоловічої грудної 
залози, однакова за розміром пухлина 
вражає більший масив залози у чоловіків 
ніж у жінок. Тобто злоякісний процес 
поширюється значно швидше, ніж у жінок 
з аналогічною патологією і тому хвороба 
при несвоєчасному встановленні діагнозу 
здатна за короткий відрізок часу 
переходити у занедбані стадії.  

Отже своєчасна діагностика раку 
грудної залози набуває надзвичайно 
важливого значення.  

Основними факторами ризику 
захворювання є: 

 -підлітковий вік; 
 -похилий вік; 
 -прийом андрогенів для нарощення 

м’язової маси; 
 -хвороби печінки, нирок, 

щитоподібної залози; 
 -Синдром Клайнфельтера; 
 -пухлини гіпофіза і наднирників; 
 -пухлини яєчок. 
Стосовно симптомів захворювання, 

то найчастіше, крім наявності пухлини в 
грудній залозі, виявилися симптоми 
“умбілікації”, “лимонної шкірки”. Інший 
симптом, що свідчить  про поширення 
злоякісного процесу на регіонарні ділянки 
лімфатичного відтоку, – це збільшення в 
розмірах аксилярних лімфатичних вузлів. 
Такий симптом характерний для 68,09% 
випадків. Однак, за твердженням 
дослідників [9] достовірність клінічної 
оцінки стану пахвинної ділянки невисока: 
хибно-позитивні результати обстеження 
зазначених зон на предмет метастазного 
ураження лімфатичних вузлів 
коливаються в межах від 8 до 50%, так 

само, як і діапазон хибно-негативних 
результатів – від 18 до 40 %. 

Важливою складовою встановлення 
правильного діагнозу, крім клінічної 
оцінки стану грудної залози у чоловіків 
при підозрі на виникнення злоякісного 
новоутворення, є мамографічне 
обстеження. На думку дослідників [13] 
раку грудної залози у чоловіків, вимагає 
насамперед проведення диференційної 
діагностики з генікомастією.  

Факт наявності надмірної ваги, так 
само, як і ступінь ожиріння, не є вагомими 
та прогностичними факторами стосовно 
тривалості життя чоловіків, які хворіють 
на рак грудної залози. 

Автори [1] наполягають на 
кореляційному взаємозв’язку між рівнями 
рецепторів естрогенів та прогестерону в 
пухлинах і загальним виживанням хворих 
на рак грудної залози чоловіків. Окремі 
дослідники [6] повідомляють про більш 
сприятливий перебіг пізніх стадій цієї 
патології порівняно з таким 
захворюванням у жінок. 

За ствердженням ряду дослідників 
[5], досі єдиного підходу щодо лікування 
раку грудної залози у чоловіків немає. 
Принципи лікування базуються на 
знаннях, отриманих у процесі лікування 
жінок із аналогічною патологією. На 
ранніх стадіях захворювання 
найефективнішим вважається хірургічне 
втручання [7]. З урахуванням 
багатофакторного аналізу щодо впливу 
методів лікування на виживаність 
чоловіків із раком грудної залози 
встановлено, що найвагомішим методом 
лікування виявилася променева терапія на 
ранніх стадіях. 

Під час статистичного дослідження 
проведено анкетування 50 студентів що 
вивчили курс “Онкологія” спеціальності 
223 “Медсестринство” ОПП 
“Сестринська справа” освітніх ступенів: 
фаховий молодший бакалавр та бакалавр 
Житомирського медичного інституту 
Житомирської обласної ради.  

На питання: “Як часто виникає рак 
грудної залози у чоловіків” 27 
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респондентів з 50 дали відповідь “часто”, 
решта “не часто”. 

Рак грудної залози у чоловіків дійсно 
виникає нечасто у порівнянні з жінками.  

Аналіз відповідей показує що тільки 
56% опитаних студентів знають, що рак 
грудної залози відноситься до візуальної 
форми, 36% взагалі не знають яка форма. 

Більшість студентів правильно 
зазначили фактори ризику виникнення 

раку грудної залози у чоловіків: 25% 
студентів вказали генетичні чинники, 
15%- щільні тканини молочних залоз, 20% 
- наявність гінекомастії в анамнезі, 10% -
малорухливий спосіб життя, 10% - 
вживання алкоголю, 10% - надмірна вага, 
10 % не змогли визначитись з факторами 
ризику (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 Фактори ризику виникнення раку грудної залози у чоловіків 

  
У зв’язку з тим, що гінекомастія є 

одним із прогностичних факторів 
виникнення раку грудної залози у 
чоловіків респондентам було задано 
питання при анкетуванні “Що ви порадите 
пацієнту з виявленою гінекомастією”. 88% 
респондентів радять звернутися за 
допомогою до спеціалістів, 4% 
пропонують вести здоровий спосіб життя, 
8% радять зробити оперативне втручання. 

Відповіді студентів очевидні, адже 
вони керувались знаннями з курсу 
«Онкології». На питання «Які будуть Ваші 
дії у разі виявлення гінекомастії у свого 
чоловіка», 96% студентів відповіли, що 
відведуть або направлять свою другу 
половинку на консультацію до лікаря, 2% - 
розлучаться, 2% - не знають. 

Наукові джерела [12] вказують на 
зв’язок паління та вживання алкоголю, як 
один із сприяючих чинників виникнення 
раку грудної залози. Згідно з результатами 

опитування 30% респондентів мають 
шкідливу звичку паління. Тому, їх слід 
відносити до групи ризику виникнення 
раку грудної залози. 

Виходячи із показників відповідей 
респондентів 58% опитаних мають 
бажання отримати додаткову інформацію 
про рак грудної залози.  

Аналізуючи обізнаність студентів з 
захворювання на рак грудної залози у 
чоловіків було проаналізовано зміст 
учбових програм з онкології та підручники 
з онкології, за якими навчались опитувані 
студенти: “Медсестринство в онкології” 
В.І. Дрижак, М.І. Домбрович; “Онкологія” 
В.В. Севідов, Н.М. Касевич; “Онкологія” 
за редакцією НАМН України Г.В. Бондаря. 
З’ясувалось, що програми з онкології не 
передбачають вивчення раку грудної 
залози у чоловіків, а підручники за якими 
навчались опитувані студенти, не містили 
жодної інформації про це захворювання. 
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Висновки та перспективи 
подальших досліджень. Враховуючи, що 
програми з онкології не передбачають 
вивчення захворювання на рак грудної 
залози у чоловіків, а підручники з онкології 
за якими навчались студенти, не містили 
жодної інформації про вказане 
захворювання, обізнаність студентів 
можна вважати задовільною. Водночас 
показник 60% не є високим з обізнаності 
студентів про фактори ризику виникнення 

захворювання. Онконастороженість у 
випадку гінекомастії можна вважати 
високою; 30% опитаних студентів можна 
віднести до групи ризику з виникнення 
раку грудної залози, через шкідливу звичку 
– паління. Загальний аналіз з наявності 
інформаційних джерел та обізнаності 
студентів дає підставу рекомендувати 
покращення санітарно-освітньої роботи 
(наприклад розробку індивідуального 
санітарного проф. бюлетеня). 
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ОБІЗНАНІСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЖИТОМИРСЬКОГО МЕДИЧНОГО ІНСТИТУТУ 
ПРО РАК ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ У ЧОЛОВІКІВ 

 
Міщук І.М. 

Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради 
 

Анотація. У статті проведено огляд наявних вітчизняних та світових джерел наукової 
інформації для детального вивчення раку грудної залози у чоловіків. Визначено та 
проаналізовано рівень захворюваності на рак грудної залози у чоловіків. Матеріали статті 
підготовлено за результатами дослідження, в якому взяли участь 50 здобувачів освіти 
Житомирського медичного інституту ЖОР, що вивчили курс “Онкологія” на предмет 
обізнаності про рак грудної залози у чоловіків. Аналіз медико-соціологічного дослідження 
показав, що програми з онкології не передбачають вивчення захворювання на рак грудної 
залози у чоловіків, а підручники з онкології за якими навчались студенти не містили жодної 
інформації про вказане захворювання обізнаність студентів можна вважати задовільною. 

Ключові слова: рак, грудна залоза, чоловіки. 
 

ОСВЕДЕННОСТЬ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ ЖИТОМИРСКОГО 
МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА О РАК ГРУДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У МУЖЧИНЫ 

 
Мищук И.М. 

Житомирский медицинский институт Житомирского областного совета 
 

Аннотация. В статье проведен обзор имеющихся отечественных и мировых источников 
научной информации для детального изучения рака грудной железы у мужчин. Определены и 
проанализированы уровень заболеваемости раком молочной железы у мужчин. Материалы 
статьи подготовлены по результатам исследования, в котором приняли участие 50 
студентов Житомирского медицинского института ЖОР, изучившие курс "Онкология" на 
предмет осведомленности о раке молочной железы у мужчин. Анализ медико-социологического 
исследования показал, что программы по онкологии не предусматривают изучение заболевания 
раком молочной железы у мужчин, а учебники по онкологии по которым учились студенты не 
содержали никакой информации об указанном заболевания осведомленность студентов 
можно считать удовлетворительной. 

Ключовые слова: рак, грудная железа, мужчины. 
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ІСТОРІЯ ЖИТОМИРСЬКОГО МЕДИЧНОГО ІНСТИТУТУ ЯК СКЛАДОВА 
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HISTORY OF ZHYTOMYR MEDICAL INSTITUTE AS A COMPONENT OF 
STUDENT`S EDUCATION  

 
Ozhgo N.S., Shudrenko O.T. 

Zhytomyr Medical Institute Zhytomyr Regional Council  
 

Abstract. Zhytomyr Medical Institute is one of the oldest educational institutions in our region. 
It was founded in 1875 and its 145th anniversary was celebrated in 2020. Rised through the ranks from 
medical assistant school to a medical institute, the establishment has preserved the best traditions, has 
a rich and vivid history, worthy of the memory of future generations. 

The study and coverage of the history of the educational institution is important for the spiritual 
and moral values formation of students to the best traditions of the institution, respect for the 
achievements of the scientific and pedagogical staff of Zhytomyr Medical Institute. This contributes to 
the formation of the professional prestige of a healthcare worker who is able to master the professional 
skills, forms the spiritual values of students, namely the ideals of goodness, mercy, humanism and 
respect for the future profession.  

Key words: history of educational institution, education of students, respect, formation of moral 
and spiritual values, professional prestige of a healthcare worker. 

 
Актуальність дослідження. Одному з 

найстаріших навчальних закладів нашої 
області – Житомирському медичному 
інституту у 2020 році виповнилося 145 
років. Час, достатній для того, щоб осягнути 
минуле, замислитися над теперішнім, 
віддати данину шани тим, хто стояв біля 
його витоків, хто присвятив своє життя його 
становленню в різні роки, хто працює в 
ньому і сьогодні, сіючи в душах юних 
розумне, добре й вічне.  

Пройшовши шлях від школи 
фельдшерів, заснованої далекого 1875 р. до 
медичного інституту, заклад зберіг 
найкращі традиції, має багату та яскраву 
історію, гідну пам’яті прийдешніх поколінь. 

Сьогодні колектив навчального 
закладу, поєднавши в собі досвід багатьох 
поколінь – ветеранів праці, досвідчених 
педагогів, творчої молоді, науковців та 
прогресивного студентства, визначає 
перспективи та з упевненістю крокує у 
майбутнє [2]. 

Вивчення та висвітлення матеріалів  
історії є важливим для формування 
духовних, моральних цінностей у студентів 
до найкращих традицій навчального 
закладу, шанобливого ставлення до надбань 
науково-педагогічного колективу 
Житомирського медичного інституту, 
сприяють формуванню престижу професії 
медичного працівника, здатного досконало 
оволодіти професійною майстерністю, 
сприяють формуванню духовних цінностей 
у студентів, а саме ідеалів добра, милосердя, 
гуманізму та шанобливого ставлення до 
майбутньої професії. 

Мета дослідження: розкрити 
важливість вивчення студентами матеріалів 
історії створення Житомирського 
медичного інституту з метою формування 
духовних, моральних цінностей до 
найкращих традицій навчального закладу, 
шанобливого ставлення до надбань 
науково-педагогічного колективу 
Житомирського медичного інституту.   



 

88 
 

МАГІСТР МЕДСЕСТРИНСТВА № 2 (26) 2021 
 

Матеріали та методи: для досягнення 
мети використано інформаційно-описовий 
метод. 

Результати та їх обговорення. 
Волинська фельдшерська школа (1875-1906 
рр.). Житомирський медичний інститут бере 
свій початок від Волинської фельдшерської 
школи, яка почала функціонувати як 
навчальний заклад з 1875 року.  

У 1868 році, як стверджують архівні 
документи, на всю Волинську губернію, 
яка за територією була в 4 рази більша 
нинішньої Житомирської області, було 36 
повивальних бабок і 192 сільські 
фельдшери. Стаціонарну допомогу 
надавали 1 губернська лікарня на 80 ліжок 
та 11 повітових лікарень на 20 ліжок, у 
яких працювали 1-2 лікарі та 2-4 
фельдшери.  

Тож відкриття у 1875 році Волинської 
губернської фельдшерської школи в 
м. Житомирі було подією того часу, що 
мало вирішити важливе завдання – 
виховати медичних працівників для роботи 
в сільській місцевості.  

До 1897 року школа займала незначні 
наймані приміщення по вулиці Київській, а 
затим була переведена  в пристосоване 
приміщення по вулиці Бердичівській, 36. 

На початку свого існування 
фельдшерська школа була трикласна, 
розрахована на 30 вихованців чоловічої 
статі. Вік учнів – від 15 до 20 років. Перевага 
при вступі віддавалась хлопцям із сільської 
місцевості Волинської губернії. Вихованці 
фельдшерської школи поділялись на 
“казеннокоштних” і “своєкоштних”.  

При вступі до фельдшерської школи 
необхідно було подати крім заяви наступні 
документи: метричну виписку про 
народження і хрещення, свідоцтво про 
щеплення віспи, “приговор” сільського 
сходу або посвідчення волосного правління, 
в подальшому – ще й свідоцтво про 
початкову освіту. Щодо освітнього цензу 
перших вихованців, то від них вимагалось 
лише вміння читати і писати російською 
мовою та знати основні православні 
молитви. 

Зважаючи на такий невисокий рівень 
освіти вступників, 1 клас вважався 

підготовчим і повинен був “підтягнути” 
учнів до необхідного рівня знань. В 
подальшому, зі зростанням кількості 
бажаючих вступити до школи, зростають і 
вимоги до знань абітурієнтів.  

Так, у 1902 році на 9 місць 
казеннокоштних вихованців претендує 27 
чол. у 1904 році – на 7 місць (4 з яких 
казеннокоштні) – 54 абітурієнти. Тому 
необхідною умовою для вступників стає 
документ про початкову освіту. 

У 1897 році фельдшерська школа 
перетворюється в чотирикласну.  
Збільшується кількість спеціальних 
предметів. Вивчаються анатомія, фізіологія. 
фармацевтика, дитячі хвороби, хірургія, 
гігієна, внутрішні хвороби, фармакологія, 
догляд за хворими, очні хвороби, десмургія, 
загальна патологія, венеричні хвороби, 
масаж.  

Успіхи вихованців визначались за 
такими параметрами: навчання, поведінка, 
старанність. Теоретичний курс оцінювався 
за «5» бальною шкалою.  

Значна увага приділяється практичній 
підготовці вихованців. Кожного дня учні 
проводили чергування у Волинській 
земській лікарні, чергували в Аптеці 
Шамборського, брали участь у заходах 
дезінфекції.   

Перший педагогічний колектив 
Волинської фельдшерської школи складався 
з 7 чоловік, а першим директором її став 
статський радник Олександр Микитович 
Лаврентьєв.  

Основним завданням педагогічного 
колективу було виховання компетентних 
спеціалістів для роботи у важких умовах 
сільської місцевості. 

Саме такими були 246 випускників 
фельдшерської школи, які поповнили ряди 
сільських медиків Волинської  губернії  з 
1878 по 1906 рр. [1].  

Житомирська земська школа 
фельдшерів і фельдшериць-акушерок (1906-
1920 рр.). 12 червня 1906 року Волинським 
губернським комітетом було вирішено 
перетворити Волинську земську школу  
фельдшерів в школу для фельдшерів і 
фельдшериць-акушерок.  

У навчальну програму включені  
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переважно медичні дисципліни. 
1. У 1 класі вивчались наступні 

предмети: анатомія, фізика, хімія, латинська 
мова, Закон Божий, зоологія, російська 
мова, ботаніка, фізіологія. 

2. В програмі 2 класу – хірургія, 
гігієна, фармакологія, десмургія, Закон 
Божий, діагностика, терапія, загальна 
патологія, терапія. 

3. У 3 класі вивчались терапія, дитячі 
хвороби, епідемічні хвороби, хірургія, 
надання першої допомоги, масаж, очні 
хвороби, жіночі хвороби, акушерство. 

4. Фельдшериці-акушерки в 4 класі 
вивчали хвороби новонароджених, жіночі 
хвороби, акушерство.   

Традиційно велика увага приділялась 
практичним заняттям. Крім основних уроків 
у 2 класі передбачались 2 уроки практичних 
занять по анатомії в дні, коли в 
прозекторській земської лікарні були трупи. 
А в 4 класі – щоденно по годині практичні 
заняття по акушерству  та по жіночим 
хворобам.  

Фельдшерки-акушерки до випускних 
іспитів повинні були мати 20 самостійних 
прийомів пологів. В такому разі, по 
закінченні вони отримували звання 
повивальної бабки першого розряду. 
Практичні заняття акушерок проходили в 
Житомирському родовому відділенні 
земської лікарні та в пологовому притулку 
ім. братів Дуриліних. 

Директором фельдшерської школи з 1 
грудня 1906 по 1918 роки був Іван 
Олексійович Соболевський. Позитивною 
зміною є те, що школа заявляє про себе на 
всеросійському рівні. Приймає участь у 
з’їздах, виставках. 

З початком першої  світової війни між 
Росією, Німеччиною та  Австро-Угорщиною 
в Житомирській земській фельдшерській 
школі були відкриті курси для сестер 
милосердя.  

Заняття в школі відбувалися в 
особливих умовах.  Житомир знаходився в 
прифронтовій зоні. В зв’язку із загальною 
мобілізацією зменшилась кількість 
фельдшерів і лікарів на лікарських 
дільницях. І саме в цей час розпочинаються 
епідемії холери, черевного і висипного 

тифу. Тому виникає потреба в медичних 
кадрах. З багатьох повітових управ губернії 
в школу надходили прохання відрядити на 
“ваканційний” час учнів і учениць школи 
для практичної роботи в лікарнях [2]. 

Житомирські об’єднані медшколи 
(1920-1922 рр.). В червні 1920 р. колегія 
Наркомздрава затвердила “Положение о 
школе лекарских помощников”. Метою 
школи лікпомів була підготовка до 
практичної діяльності персоналу для 
обслуговування населення у якості 
помічників лікарів. Одночасно при школі 
лікпомів відкриваються акушерська школа з 
чотиритриместровим і школа сестер з 
шестисеместровим курсом. Офіційна назва 
цього навчального закладу – «Об’єднані 
медичні школи». Згідно зі статутом, 
навчання в медичних школах було 
безкоштовним. Але  те, що школа 
знаходилася на самоокупності, привело до 
того, що спочатку 25 % учнів оплачували 
своє навчання, а в подальшому – 75 %. 

Не всі учні були спроможні вносити 
таку суму за навчання. На допомогу таким 
“недостаточным” особам приходили їх 
товариші і викладачі. Влаштовувались 
вечори зі зборами “бенефіцій” – грошових 
пожертв, які йшли на сплату навчання  
неплатоспроможних учнів. Школи мали два 
гуртожитки для найбідніших учнів. 

У приміщенні школи була бібліотека, 
в основному укомплектована ще до 1917 
року. Фонд бібліотеки нараховував 1588 
книг і 1418 підручників. У 1922 році 
нараховувалось 1664 екземпляри 1036 назв і 
бібліотека підручників, за користування 
якими з учнів бралась  незначна плата.  

До сьогоднішніх днів у бібліотеці 
Житомирського інституту медсестринства 
зберігаються примірники книг та  
підручників, якими користувались учні 
медичних шкіл тих часів. 

Функціонував читальний зал, де 
більшість учнів проводили своє дозвілля. В 
школі видавався рукописний часопис “Наша 
думка”, матеріал до якого писався самими 
учнями.  

У вільний від навчання час учні школи 
працювали на городі, який знаходився на 
території школи. Овочі з городу 
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використовувались для приготування їжі 
для вихованців шкіл. 

На чолі об’єднаних медшкіл стояв 
ректор. Цю посаду обіймав Микола 
Філімонович Лазицький.  

Всі питання щодо навчального 
процесу вирішувала педрада.  Не дивлячись 
на важкий час педагогічний склад школи в 
основному  був постійний. У списку 
викладачів Биков М.В., Тер-Арутюнянц 
С.М., Базікалов М.В., Крузенштерн Р.С., 
Маргуліс З.А.  З 1921 року в школу 
викладачем хірургії прийнято 
Гербачевського Олександра Федоровича.  

У 1922 р. педколектив, підтримуючи  
тенденцію продовження навчання учнів у 
вищих навчальних закладах, розробив 
проект реформи школи з метою збільшення 
знань учнів медшкіл із загальноосвітних та 
медичних предметів. Пропонувалося ввести 
в школі предмети перших семестрів 
медичних інститутів у такому обсязі, щоб 
випускники школи могли вступити одразу 
на другий курс медичного вузу [1].  

Житомирські довгострокові медичні 
курси (1923-1925 рр.). 1923 рік був 
визначений рядом  реформ медичної освіти.  
Замість існуючих шкіл запроваджувались 4 
типи довгострокових курсів: підсобного 
лікувального персоналу, 
санпрофілактичного персоналу, акушерок, 
працівників з охорони материнства і 
дитинства (охмадит). 

Курси повинні були відкриватись при 
великих лікарнях і навчання повинне було 
носити переважно практичний характер. 
Один триместр курсанти присвячували 
стажуванню в медичній установі. Вони 
виконували всі види робіт: догляд за 
хворими, участь в амбулаторних прийомах 
хворих, робота в операційних, 
перев'язувальній, несли обов’язкові добові 
чергування. Завданням випускників був 
лише догляд за хворими, а право на 
самостійну працю і практику вони не мали.  

Очолював медкурси завідувач 
Лазицький М.Ф. Для керівництва і 
педколективу ці роки були надзвичайно 
важкими. Медичні курси неодноразово 
підпадали під загрозу закриття ніби через те, 
що вони для округи зайві і непотрібні, до 

того ж дорого коштували. В 1924 році було  
припинено існування санпрофілактичних 
курсів як таких, що не відповідають системі 
Головпрофосу [2].   

Житомирська медична профшкола 
(1926-1930 рр.). У 1926 році ставиться 
питання про заміну якості професійної 
освіти взагалі і медичної – зокрема. 
Створюються так звані профшколи. З 29 
квітня 1926 року на базі медичних курсів 
відкриваються акушерська профшкола і 
профшкола помічників лікарів. У 
навчальних програмах медпрофшколи 
більше уваги приділялось теоретичним 
дисциплінам, як спеціальним, так і 
загальноосвітнім. 

Очолював  школу завідувач, але він 
підпорядковувався органові самоуправління 
– шкільній раді. До компетенції ради школи 
входили і питання, пов’язані з результатами 
“чистки” –  перевірки соціального стану 
учнів школи. Життя школи в цей період 
надзвичайно політизоване і ідеологізоване. 
Велика увага приділялась святкуванню 
політичних свят – роковин революції, 
комсомолу, травневих свят, які часто 
поєднувалися з антирелігійною кампанією 
[1].  

Житомирський медичний технікум 
(1930-1935 рр.). З вересня 1930 р. 
медпрофшколу перейменовано в медичний 
технікум, що передбачало зміну всієї 
«конструкції» навчального закладу. 
Спочатку було відкрито три відділення: 
помічників лікарів, спеціалістів з охорони 
материнства і дитинства (охмадиту), 
акушерське. З 1935 р. відкривається 
санпрофілактичне відділення.  

У викладацькому складі технікуму 
переважають практикуючі лікарі. Важливим 
завданням педколективу було підняття 
рівня теоретичних і практичних знань 
студентів. З цією метою організуються 
допоміжні предметні гуртки. Вони діяли 
практично з усіх предметів, що викладались 
у школі. Заняття в гуртках проводили не 
лише викладачі, але й студенти старших 
курсів.  

Перший випуск медичного технікуму, 
що відбувся в 1934 р., поповнив ряди 
середнього медичного персоналу 
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Житомирської округи 57 добре 
підготовленими спеціалістами – 27 
працівниками охмадиту, 18 акушерками, 12 
лікпомами.   

Покращується матеріальне становище 
студентів технікуму. Всі вони 
забезпечувались триразовим безкоштовним 
харчуванням, зростає кількість стипендій, 
сума яких коливалась від 15 до 40 крб. на 
місяць, за успіхи в навчанні, а особливо в 
суспільному житті технікуму, активні 
студенти отримували  преміювання у 
вигляді взуття, комплектів одягу або 
окремих його деталей (сорочок, штанів та 
ін.), для проживання студентів технікум мав 
декілька гуртожитків.  

На початку тридцятих років новим 
явищем в житті технікуму була так звана 
“воєнізація”. Для вивчення «воєнних» 
предметів, студенти поділялись на бригади, 
на чолі яких стояли бригадири. Починаючи 
з цього часу і до початку Великої 
Вітчизняної війни, воєнній підготовці 
студентів технікуму відводиться 
найважливіше місце в навчальному процесі 
[2].     

Житомирська фельдшерсько-
акушерська школа (1935-1954рр.). З 2 
вересня 1935 року Житомирський медичний 
технікум був реорганізований в 
Житомирську фельдшерсько-акушерську 
школу. З 1938 р. в школі відкрито 
лаборантський відділ, випускники якого 
отримували спеціальність лаборанта 
середньої кваліфікації. 

При школі працювала екстернатура у 
вигляді однорічних курсів для фельдшерів і 
чотиримісячних – для операційних сестер. 
Студенти на курси з’їзджались з усієї 
України. Екстерном можна було отримати 
спеціальність акушерки, медсестри, 
медсестри дитячих установ, медичного 
лаборанта, зубного техніка, фармацевта. 
Діяли також курси підготовки санітарних 
фельдшерів. Навчалися на них 3,5 місяці і по 
закінченні мали право обіймати посаду 
помічника державного санітарного 
інспектора і помічника санітарного лікаря. 

Серед викладачів школи збільшується 
кількість осіб з медичною освітою. Вимоги 
до освіти стосувалися і керівництва школи.  

У 1937 році школою проведено 
перший, після п’ятнадцятирічної перерви, 
випуск фельдшерів. Сімдесят шість 
випускників були направлені на роботу до 
25 районів Житомирської області. Серед них 
був Пап А.Г., в подальшому доктор 
медичних наук, професор [2]. 

Наприкінці 1937 року в Житомирі була 
відкрита зуболікарська школа, куди, за 
власним бажанням було переведено 59 
студентів ІІ курсу фельдшерського 
відділення. 

В навчальному процесі велика увага 
приділяється практичній стороні навчання. 
В школі функціонували кабінети – 
анатомічний, біологічний, фізичний, 
хімічний, військово-санітарний, військовий, 
фармацевтичний, акушерський, 
фізкультурний. 

Із 1935 року і до початку Великої 
Вітчизняної війни в школі і в гуртожитках 
запроваджувалась “воєнізована 
дисципліна”. Традиційними заходами в 
школі стають воєнізовані походи. Велика 
увага приділялась і фізичному розвитку 
студентів, який, знову ж таки, був тісно 
пов’язаний з військовою підготовкою.  

Останній передвоєнний випуск 
відбувся на початку червня 1941 р. Школа 
готувалась до прийому нових студентів, але 
22 червня 1941 року кардинально змінилися 
плани школи на майбутнє. До діючої армії 
призвані  працівники навчального закладу. 
Словака І.Б. було призначено начальником 
евакошпиталю терапевтичного профілю. 
Викладачі і студенти фельдшерсько-
акушерської школи приймали безпосередню 
участь у бойових діях. 

На початку липня 1941 р. після 
окупації міста німцями  фельдшерсько-
акушерська школа припиняє своє 
функціонування. І лише після визволення 
Житомира від фашистів в лютому 1944 р. 
Житомирська фельдшерсько-акушерська 
школа знову розпочинає свою роботу [2]. 

Студенти школи воєнного часу 
перебували в надзвичайно скрутному 
становищі. Всі – і студенти, і викладачі 
отримували так звані хлібні картки. В 
листопаді того ж року в школі було відкрито 
їдальню. Щоб забезпечити її овочами і 
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паливом, студенти влаштовували 
“недільники” з перебирання картоплі і 
капусти та розпилювання дров.  

У повоєнний час велика увага 
приділялась якості освіти. Відповідні 
вимоги ставились до успішності студентів. 
За пропуски і неуспішність виключали зі 
школи. Але найкращим, відмінникам 
навчання, надавалась можливість 
продовжити освіту [2]. 

Житомирське медичне училище (1954-
1991рр.). З серпня 1954 р. Житомирська 
фельдшерсько-акушерська школа 
перейменована в Житомирське медичне 
училище. 

Нелегкими були повоєнні роки, 
сутужно було з матеріальним обладнанням, 
бракувало підручників, навчального 
приладдя, але енергія керівників і колективу 
навчального закладу перемагала все. 
Допомагало долати труднощі те, що в різні 
роки його очолювали талановиті люди, 
справжні майстри своєї справи, новатори й 
ентузіасти, сповнені бажання крокувати в 
ногу з часом, сповнені любові та доброти до 
молоді.  

Багато років був директором Ізраїль 
Борисович Словак. Довірений йому заклад 
вважався одним з кращих в Житомирі та 
області, щорічно поповнював медичні 
заклади молодими кваліфікованими 
спеціалістами і користувався серед 
населення повагою і популярністю. Для 
вступу до Житомирського медичного 
училища абітурієнт повинен був подолати 
високий конкурс.  

Основною проблемою для колективу 
училища в цілому і для директора Словака 
І.Б. зокрема, була мала кількість навчальних 
приміщень. У навчальному закладі 
функціонувало 9 кабінетів і лабораторій. На 
початку 1960-х років відкрито кабінети 
терапії зубів, хірургії зубів, 
зубопротезування, а також зубопротезна 
лабораторія. Ці кабінети розташувались у 
новій двоповерховій будівлі на вісім кімнат, 
що була побудована в дворі училища. 

Сьогодні, згадуючи старе приміщення 
медичного училища, диву даєшся: яким 
чином, в такий тісноті, при невеликій 
кількості кімнат і навчання і громадське 

життя перебували на високому творчому 
злеті! 

З 1960 р. директором медичного 
училища стає Жога Ніна Нікандрівна, яка 
багато сил і енергії затратила на вирішення 
нагальних проблем. У першу чергу – 
поповнення викладацького складу та 
будівництво нового корпусу медичного 
училища в кінці 1960-х років [1].  

Ось як згадує переїзд у нове 
приміщення І.В. Думанська. Це жива 
колоритна стрічка історії!: «Нарешті 
настала довгоочікувана подія – переселення 
до нового училища! Скільки радісного 
піднесення зазнав весь колектив, готуючись 
до новосілля! Для мешканців Бердичівської 
та її перехожих надзвичайно цікавим було 
видовище: меблі (столи, шафи, лавки, 
дерев'яні стенди), книги із бібліотеки, 
навчальне оснащення і приладдя кабінетів 
хімії, фізики, анатомії, зубопротезних 
лабораторій - все це протягом майже тижня 
учні своїми руками під керівництвом і 
наглядом викладачів і лаборантів 
переносили із старого приміщення в нове. 
Цей живий ланцюг молоді, що сновигав 
туди-сюди, був справді дивовижним! 

До 1975 р. було обладнано 24 кабінети 
і лабораторії. В училищі працювали 46 
штатних викладачів, переважно тих, що 
викладали загальноосвітні дисципліни, але 
клінічні  все ще читались переважно 
викладачами-сумісниками. У ювілейний для 
училища 1975 р. його очолив Купрійчук 
Микола Васильович [2]. 

Але крім світлих сторінок в історії 
училища, як і в житті всієї країни, були і 
трагічні сторінки.  Одна з них пов’язана з 
Афганістаном. З випуску фельдшерів 1983 
року 15 юнаків потрапили на службу в склад 
обмеженого контингенту радянських військ 
на території ДРА. Серед них були Віктор 
Козир, нагороджений орденом “Красная 
звезда”, Леонід Кирилюк, нині лікар 
відділення функціональної діагностики 
обласної лікарні ім. Гербачевського, 
нагороджений медаллю “За боевые заслуги” 
та Петро Некрашевич, штатний 
санінструктор мотострілецької роти. 11 
вересня 1983 р., через півроку після призову, 
він загинув під час виконання бойового 
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завдання з ліквідації банди душманів в 
афганській провінції Логман. Посмертно 
нагороджений орденом “Красная звезда” і 
Грамотою Президії Верховної Ради СРСР. 
Петрові було лише 19 років, він мріяв стати 
військовим хірургом. 

У цьому ж, 1983 р., в Афганістані, під 
час виконання свого професійного 
обов'язку, загинув санінструктор Аркадій 
Кирилович Дмитренко, випускник училища 
1959 року. 

Страшною бідою для всього 
українського народу стала чорнобильська 
трагедія. Це викликало потребу в більшій 
кількості медичних спеціалістів середньої 
ланки для роботи на забруднених 
територіях. Тому були відкриті філії 
училища в м. Коростень і Новоград 
Волинський (1990 р.). 

У тому ж, 1990 році в училищі знову 
відкрито відділення зубних лікарів, потреба 
в яких також була великою в сільській 
місцевості області. 

А в 1991 р. Житомирське  медичне 
училище стає базовим для всіх галузевих 
навчальних закладів області, здійснює їх 
організаційно - методичне забезпечення.  

У 1997 р. розпочато підготовку 
медсестер за новими навчальними планами, 
наближеними до світових стандартів. У 
1998 р. розпочато підготовку медсестер з 
вищою базовою освітою за спеціальністю 
медсестра-бакалавр. Було відкрито відділ з 
вечірньою формою навчання. 

З 1999 року училище готує асистентів 
стоматологів, спеціалістів для 
впровадження в українських  лікувальних 
установах світової практики роботи 
стоматолога “в чотири руки”. 

Третє тисячоліття, Житомирське 
базове медичне училище зустріло вже в 
новій якості – як  Житомирський базовий 
медичний коледж [2]. 

Житомирський базовий медичний 
коледж  (2000-2006 рр.). У червні 2002 року, 
згідно із Законом України «Про освіту» та 
Статутом медичного коледжу, на зборах 
трудового колективу директором обрано 
Віктора Йосиповича Шатило, заслуженого 
лікаря України, на той час кандидата 
медичних наук, лікаря вищої категорії з 

організації і управління, лікаря вищої 
категорії з анестезіології та реанімації, 
відмінника охорони здоров’я, лауреата 
премії О.Ф.Гербачевського. 

За ініціативи нового керівника і при 
підтримці колективу коледжу реалізується 
запропонована на зборах трудового 
колективу програма підвищення якості 
навчально-виховного процесу, поліпшення 
матеріально-технічної бази, покращення 
умов навчання та побутових умов у 
гуртожитку, естетичного оформлення 
коледжу і прилеглої території, активізації 
спортивно-масової роботи і громадського 
життя колективу та педагогів, студентів. 

З 2003 року в режимі експерименту 
було запроваджено проведення лекційних 
занять з деяких дисциплін поточним 
методом.  А з 2004 року всі теоретичні 
заняття проводяться поточним методом 
читання лекцій.  

У 2003 році з метою підвищення якості 
професійного навчання, для закріплення 
техніки виконання студентами практичних 
навичок, самостійного доведення 
виконуваних навичок до автоматизму, а 
також відпрацювання пропущених 
практичних занять під контролем чергового 
викладача в коледжі було створено 
тренажерний кабінет. 

У 2004 році створено новий пологовий 
кабінет для відпрацювання студентами 
навичок та вмінь, які застосовуються при 
веденні фізіологічних та патологічних 
пологів. Особлива увага приділяється 
впровадженню сучасних пренатальних 
технологій відповідно проекту «Здоров’я 
матері і дитини» програми ЮНІСЕФ. 

Суттєво поповнився фонд навчально-
наочного приладдя новими фантомами, 
муляжами, стоматологічними установками. 

Проведена робота отримала позитивну 
оцінку влади, ЗМІ, упорядковані території 
стали окрасою одного із куточків 
центральної частини міста [2]. 

КВНЗ Житомирський інститут 
медсестринства, 2006 р. Важливою подією 
в історії закладу стало перетворення у 2006 
році медичного коледжу в Житомирський 
інститут медсестринства. З 2007 року - 
Комунальний вищий навчальний заклад 
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«Житомирський інститут медсестринства» 
вперше в Україні запровадив сучасні освітні 
стандарти у підготовці медичних кадрів – 
ступеневу медсестринську освіту [2]. 

Підготовка медичних фахівців 
проводиться за спеціальностями: 
медсестринство (молодший спеціаліст) - 
спеціалізація лікувальна справа, 
сестринська справа, акушерська справа; 
стоматологія (молодший спеціаліст) - 
спеціалізація стоматологія,  стоматологія 
ортопедична;  медсестринство (бакалавр) – 
спеціалізація сестринська справа. 

У 2008 році, згідно з Програмою 
реформування медсестринства в Україні на 
2005-2010 рр., в інституті запроваджено 
ступеневу медсестринську освіту та 
здійснено прийом на навчання в 
магістратуру за спеціальністю  
«Сестринська справа» [3]. У 2010 році 
відбувся перший в Україні випуск медичних 
сестер з освітнім рівнем магістра, що 
започаткувало новий етап розвитку 
медсестринства України. 

2015 рік – заклад отримав ліцензію 
МОН України, якою надано право на 
підготовку фахівців зі спеціальності 224 
«Технології медичної діагностики та 
лікування» освітнього ступеня «бакалавр» 
(Магістр). 

КВНЗ «Житомирський медичний 
інститут» Житомирської обласної ради, 
2017 р. З метою розвитку медичної освіти і 
науки на Поліссі, проведення ступеневої 
підготовки  фахівців з наданням повної 
вищої освіти, відкриття нових 
спеціальностей навчальний заклад у 2017 
році реорганізовано в КВНЗ 
«Житомирський медичний інститут» 
Житомирської обласної ради.  

Відповідно до концепції розвитку в 
інституті запроваджено підготовку фахівців 
зі спеціальностей: 229 «Громадське 
здоров’я» освітнього ступеня «магістр», 227 
«Фізична терапія, ерготерапія», освітнього 
ступеня «бакалавр».  

В 2019 році інститут розпочав 
підготовку фахівців освітнього ступеня 
«бакалавр»: екстрена медицина – 
кваліфікація парамедик; медична сестра – 
адміністратор; сестра медична загальної 

практики – сімейної медицини – помічник 
сімейного лікаря; сестра медична 
спеціалізованих служб ЗОЗ; акушерка 
освітнього ступеня «бакалавр» [5]. 

На сучасному етапі навчальний заклад 
посідає провідне місце серед закладів вищої 
освіти медичного спрямування 
Житомирського регіону та держави. 
Освітній процес спрямований на 
впровадження новітніх педагогічних 
технологій, активних форм і методів 
навчання, розвиток педагогічних інновацій, 
підготовку всебічно розвиненої особистості 
медичного спеціаліста [3]. 

Матеріально-технічна база інституту 
відповідає вимогам державних та галузевих 
стандартів підготовки спеціалістів. Її 
розширення (створення науково-методичної 
лабораторії, нових кабінетів інформаційних 
технологій, симуляційних залів тощо) дало 
можливість впровадження інноваційних 
технологій в освітній процес. Кабінети та 
лабораторії оснащені комп’ютерною, теле-, 
відео- та аудіотехнікою, сучасним 
лабораторним та медичним обладнанням, 
муляжами, фантомами, інструментарієм, 
предметами догляду за хворими та інше. 

Одним з актуальних напрямків 
ефективного розвитку Житомирського 
медичного  інституту є міжнародне 
співробітництво, головною метою якого є 
формування позитивного міжнародного 
іміджу навчального закладу, підтримка та 
розвиток зарубіжних відносин в освітньо-
наукових, соціальних, культурних сферах 
[3]. 

За останні десять років науково-
педагогічними працівниками інституту і 
студентським науковим товариством 
створено понад 3 тисячі об’єктів 
інтелектуальної власності: 2648 публікацій 
у фахових збірниках і виданнях; 58 
монографій і розділів монографій; 84 
підручники та посібники; 224 методичні 
рекомендації, патенти, нововведення. У 
період 2010-2019 рр. студентами захищено 
165 магістерських робіт та створено близько 
тисячі об’єктів інтелектуальної власності 
[4]. 

Науковці інституту щорічно 
приймають участь в з’їздах, конгресах, 
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симпозіумах, науково-практичних 
конференціях  та  інші наукових форумах 
міжнародного, державного та регіонального 
рівнів [3]. 

В Житомирському медичному 
інституті постійно удосконалюється 
організаційна структура, навчальна та 
виховна робота,  стимулюється розвиток  
творчих уподобань студентів. Головним 
завданням  колективу інституту є підготовка 
студентів до самостійної, активної та 
творчої діяльності, стимулювання їх 
внутрішніх зусиль до саморозвитку і 
самореалізації, широке залучення студентів 
до здобутків духовної, національної та 
світової культурної спадщини [3].  

Завдяки високій професійності 
педагогічного колективу постійно зростає 
рівень фахової майстерності студентів.  
Студенти неодноразово стають 
переможцями професійних конкурсів  
регіонального та всеукраїнського рівнів за 
різними номінаціями. 

Студентів Житомирського медичного 
інституту вирізняє почуття гуманності та 
милосердя, що є поштовхом  для  посилення 
волонтерського руху  студентів. Ця 
діяльність підтримується радою 
студентського самоврядування. Студенти є 
волонтерами обласного штабу і постійно 
отримують його схвальну оцінку, 
неодноразово відмічені грамотами і 
подяками. 

Студенти  Житомирського медичного 
інституту самі талановиті, так як навчальний 
заклад приділяє значну увагу  розвитку 
творчих здібностей, розкриттю їх 
індивідуального потенціалу [3]. 

На сьогодні художня самодіяльність 
інституту посідає одне із провідних місць 
серед навчальних закладів області.  Студенти 
інституту – неодноразові переможці 
щорічних конкурсів художньої 
самодіяльності, лауреати Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів «Ліра Гіппократа», 
«Київська весна», «Червона калина», 
«Феєрія зірок», «Листопад-фест» та інш. 

Починаючи з 2010 року 
студентський інтерактивний театр  
«Персона»  декілька років поспіль посідав 
призові місця у міському конкурсі  «Молодь 
обирає здоровий спосіб життя». 

Студенти інституту є 
неодноразовими призерами обласних, 
всеукраїнських спартакіад та міжнародних 
змагань. Збірні жіночі та чоловічі команди 
інституту постійно виборюють призові 
місця з плавання, баскетболу, міні-футболу 
та настільного тенісу [5]. 

Відтак можна сказати, що успіх 
приходить до тих, хто його прагне. 
Невтомна праця всього колективу   сприяє 
розвитку  творчого потенціалу  студентів,  
реалізації її нахилів та здібностей у різних 
сферах діяльності [3]. 

Висновки та перспективи 
подальших досліджень. Вивчення 
наукових джерел дає нам право 
стверджувати, що пройшовши шлях від 
школи фельдшерів, заснованої далекого 
1875 р. до медичного інституту, заклад 
зберіг найкращі традиції, має багату та 
яскраву історію. Протягом всього періоду 
становлення постійно удосконалювалась 
організаційна структура, навчальна та 
виховна робота, стимулювався розвиток 
професійних та творчих уподобань 
студентів. Велика роль відводилась 
формуванню моральних та духовних 
цінностей, а саме ідеалів добра, милосердя, 
гуманізму та шанобливого ставлення до 
майбутньої професії. 

Вивчення  історії навчального закладу 
як складової національно-патріотичного 
виховання сприяє шанобливому ставленню 
до найкращих традицій, надбань науково-
педагогічного колективу Житомирського 
медичного інституту, формуванню 
престижу професії медичного працівника. 
Тисячі студентів – випускників інституту – 
з ґрунтовними теоретичними знаннями, 
практичними навичками, морально-
етичними цінностями, переданими від 
мудрих наставників, щороку відкривають 
для себе нові обрії професійної діяльності. 
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ІСТОРІЯ ЖИТОМИРСЬКОГО МЕДИЧНОГО ІНСТИТУТУ ЯК СКЛАДОВА 

ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ 
 

Ожго Н.С., Шудренко О.Т. 
Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради 

 
Резюме. Одному з найстаріших навчальних закладів нашої області - Житомирському 

медичному інституту у 2020 році виповнилося 145 років. Пройшовши шлях від школи 
фельдшерів, заснованої далекого 1875 р. до медичного інституту, заклад зберіг найкращі 
традиції, має багату та яскраву історію, гідну пам’яті прийдешніх поколінь.  

Вивчення та висвітлення матеріалів  історії створення навчального закладу є важливим 
для формування духовних, моральних цінностей у студентів до найкращих традицій закладу, 
шанобливого ставлення до надбань науково-педагогічного колективу Житомирського 
медичного інституту, сприяють формуванню престижу професії медичного працівника, 
здатного досконало оволодіти професійною майстерністю, сприяють формуванню духовних 
цінностей у студентів, а саме ідеалів добра, милосердя, гуманізму та шанобливого ставлення 
до майбутньої професії. 

Ключові слова: історія навчального закладу, виховання студентів,  шанобливе 
ставлення,  формування духовних, моральних цінностей, престиж професії медичного 
працівника. 
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ИСТОРИЯ ЖИТОМИРСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 

 
Ожго Н.С., Шудренко О.Т. 

Житомирский медицинский институт Житомирского областного совета 
 

Резюме. Одному из старейших учебных заведений нашей области - Житомирскому 
медицинскому институту в 2020 году исполнилось 145 лет. Пройдя путь от школы 
фельдшеров, основанной в 1875 г. до медицинского института, заведение сохранило лучшие 
традиции, имеет богатую и яркую историю, достойную памяти грядущих поколений. 

Изучение и освещение материалов истории создания учебного заведения является 
важным для формирования духовных, нравственных ценностей у студентов к лучшим 
традициям заведения, уважительного отношения к достижениям научно-педагогического 
коллектива Житомирского медицинского института, способствуют формированию 
престижа профессии медицинского работника, способного в совершенстве овладеть 
профессиональным мастерством, способствуют формированию духовных ценностей у 
студентов, а именно идеалов добра, милосердия, гуманизма и уважительного отношения к 
будущей профессии. 

Ключевые слова: история учебного заведения, воспитание студентов, уважительное 
отношение, формирование духовных, нравственных ценностей, престиж профессии 
медицинского работника. 
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HEALTHCARE MARKET 
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Abstract. The article considers the principles of organization, mechanism of functioning, 
features of the market of health care services. Ways to increase the efficiency of health care in a market 
economy are studied. The author explores the general concept of service as an economic activity. State 
mechanisms for managing medical services in the public health market are provided. Objects and 
subjects of the health services market have been identified. In the course of the research it was 
established that being a commodity of the medical market, a service has a number of its own features 
that are very different from any other product or service. It is proved that in Ukraine the services of 
private clinics are used by no more than 4.5% of the population of Ukraine. This figure best describes 
the situation in the cities of Ukraine. The share of the population that directly uses private health care 
depends on two factors: the level of real income and the number of private clinics. In 2018, according 
to the survey, only 2.1% of the population turned to private clinics  and another 1.9% used the services 
of a family doctor. The article summarizes the theoretical approaches to the formation of the market 
of medical services in modern economic conditions. The concept of "medical services market" is 
considered, the characteristics of the medical services market are shown and its importance and 
classification are shown. One of the main components of the healthcare market is the healthcare 
market. The functioning of the health care system in a market economy is determined by the need to 
apply economic laws to the activities of medical institutions.  

Keywords: healthcare, services market, medicine, market economy, innovative development 
 
Актуальність проблеми. Україна 

стала на шлях ринкової економіки, але 
впровадження трансформаційних процесів у 
систему охорони здоров'я іде 
уповільненими темпами, що обумовлено 
специфічністю вітчизняного ринку 
медичних послуг. Покращення охорони 
здоров'я в сучасному світі є відповіддю на 
виклики постіндустріальної економіки та 
логічним наслідком вдосконалення 
демократичних інститутів. З одного боку, в 
умовах інноваційного розвитку 
висуваються принципово нові вимоги до 
якості людського капіталу і зростає потреба 
нейтралізувати ризики сучасного 
виробництва з метою покращення якості 
життя людей. З іншого боку, широко 
розповсюджується формалізація прав на 
рівний доступ до медичних послуг, що на тлі 

обмеженості ресурсів вимагає значного 
збільшення фінансування охорони здоров’я. 
Це спонукає до пошуку резервів з метою 
підвищення ефективності їх використання 
та активізації елементів ринкового 
механізму, щоб стримати це зростання. 

Матеріали та методи дослідження. 
Для написання даної статті 
використовувалися такі методи наукового 
пізнання, як: аналіз ,синтез, узагальнення, 
абстрагування, системно-структурний. 

Результати та їх обговорення. 
Базисом ринкової економіки є приватна 
власність на засоби виробництва та свобода 
підприємницької діяльності, рушійною 
силою – особистий інтерес. Конкуренція 
виконує роль регулюючого механізму. 

Ринок медичних послуг – сукупність 
медичних технологій, виробів медичної 



 

99 
 

МАГІСТР МЕДСЕСТРИНСТВА № 2 (26) 2021 
 

техніки, методів організації медичної 
діяльності, фармакологічних засобів, які 
реалізуються в умовах конкурентної 
економіки [1, с. 64]. 

Медичні суб'єкти – це заклади та 
підприємства, які надають медичну 
допомогу населенню незалежно від форм 
власності; продавці медичних послуг. 

Об'єктами ринкових відносин та 
покупцями медичних товарів і послуг є 
споживачі (пацієнти), посередники 
(страхові організації), місцеві органи влади. 

Структура ринку охорони здоров'я 
включає наступні сегменти: товарний 
(ринок лікарських засобів та медичної 
техніки), послуг (ринок медичних та 
освітніх послуг), інноваційний, цінних 
паперів та ринок медичного страхування. 
Інфраструктура ринку медичних послуг 
опосередковує рух ділових відносин 
(фінансово-кредитні заклади, інформаційні 
агентства, ярмарки). 

На ринку приватних медичних послуг 
можна виділити такі особливості: 

- Якість обслуговування. На відміну 
від державного сектору, на приватному 
ринку медичних послуг існує конкуренція 
між учасниками, яка стимулює їх постійно 
підвищувати ефективність своєї роботи, 
покращувати якість послуг, що надаються 
шляхом залучення висококваліфікованого 
персоналу та придбання нового обладнання. 

- Персонал. Згідно зі статистикою 
МОЗ України, спостерігається старіння 
медичного персоналу. Не вистачає лікарів 
на існуючих штатних посадах. У наступні 
періоди може виникнути гостра нестача 
лікарів відповідної кваліфікації. Так, за 
даними МОЗ, у 2017 році загальна кількість 
лікарів становила 186 178 осіб, з яких частка 
осіб пенсійного віку становила 24,5% [2]. 

- Однією з причин зменшення 
кількості зайнятих лікарів є низький рівень 
заробітної плати медичного персоналу. 
Сьогодні існує ряд лікарів, які працюють як 
у державному, так і в приватному секторі, 
або взагалі переходять до приватних клінік, 
оскільки пропонують більші зарплати [3, с. 
213]. 

- Консолідація гравців ринку. Ще 
однією тенденцією на ринку приватних 

медичних послуг є консолідація учасників 
ринку шляхом розширення профілю та 
формату закладу, а також розвитку мережі 
медичних центрів. 

За результатами 
загальнонаціонального дослідження «Індекс 
здоров'я. Україна – 2018», найвищий рівень 
задоволеності роботою лікарів 
спостерігається за такими напрямками: 
педіатри – 77,6%, дільничні терапевти або 
сімейні лікарі – 75,8%, стоматологи – 71,4%. 
Нижчий відсоток задоволеності послугами 
спостерігається за медичною допомогою, 
що надається у лікарнях – 55,9%, у 
пологових будинках – 64,1%, 
вузькопрофільних спеціалістів у поліклініці 
– 65,9%. Також слід зазначити, що існують 
значні відмінності в регіональному 
контексті [2]. 

- Сімейні лікарі. Різниця становить 
58,3% (Волинська - 95,5% та Сумська - 
37,2%). 

- Задоволення роботою педіатрами. 
Різниця становить 53,1% (Волинська 
область - 94,6% та Сумська область - 41,5%). 

- Задоволення роботою стоматологів. 
Різниця становить 47,7% (Харківська 
область - 87,9% та Кіровоградська область - 
40,2%). 

- Вузькі спеціалісти. Різниця 
становить 53% (Волинська область - 89,9% 
та Сумська область - 36,9%). 

- Швидка допомога. Різниця складає 
59,7% (Луганська область - 85,5% та 
Хмельницька - 25,8%). 

- Допомога в пологових будинках. 
Різниця становить 54,2% (Харківська 
область - 94,0% та Запорізька область - 
39,8%) [3]. 

Найвидатнішою подією у 2018 році 
став початок медичної реформи, а з 2019 
року заклади первинної медичної допомоги, 
укладені з Національною службою охорони 
здоров’я, отримують фінансування за новою 
моделлю - щорічну єдину виплату за 
кожного пацієнта, з якими лікарі закладу 
підписали контракт. 

Реформування моделі фінансування 
медичних закладів для спеціалізованої 
допомоги було розпочато у 2019 році, а для 
вузькоспеціалізованих – у 2020 році. На 
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рівні спеціалізованої та 
вузькоспеціалізованої допомоги держава 
сплачуватиме безпосередньо медичному 
закладу за кожну медичну послугу, надану 
за прозорими та єдиними для всієї країни 
тарифами. Тариф включає всі витрати: на 
ліки, на ремонт обладнання та на роботу 
лікарів. 

Висновки та перспективи 
подальших досліджень. Отже, сучасний 
етап розвитку суспільства характеризується 
відкритістю світової економіки, меншою 

мобільністю медичних послуг порівняно з 
іншими послугами та товарами, місцевою 
монополією, макроекономічними 
можливостями соціальної політики 
національних держав та розширенням 
обумовлених сегментів охорони здоров'я. 
Тому зростає роль іноземних компаній, що 
постачають фактори виробничих та 
страхових послуг. Вплив великих 
транснаціональних фармацевтичних 
компаній особливо сильний через низьку 
еластичність згуртованості ліків. 
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РИНОК ПОСЛУГ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
 

Федорець Г.В., Фещенко О.А. 
Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради 

 
Анотація. В статті розглянуті принципи організації, механізм функціонування, 

особливості ринку послуг охорони здоров'я. Вивчаються шляхи підвищення ефективності 
діяльності сфери охорони здоров'я в умовах ринкової економіки. Автором досліджено загальне 
поняття про послугу, як економічного виду діяльності. Надані державні механізми управління 
медичною послугою на громадському ринку здоров’я. Визначено об’єктів та суб’єктів ринку 
послуг охорони здоров‘я. В процесі дослідження встановлено, що будучи товаром медичного 
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ринку послуга, має ряд власних ознак чим різко відрізняється від будь-якого іншого товару або 
послуги. В Україні послугами приватних клінік користується не більше 4,5% населення України. 
Ця цифра найкраще описує ситуацію в містах України. Частка населення, яка безпосередньо 
користується приватною медичною допомогою, залежить від двох факторів: рівня реальних 
доходів та кількості приватних клінік. У 2018 році, лише 2,1% населення звернулося до 
приватних клінік, а ще 1,9% скористалися послугами сімейного лікаря. У статті узагальнено 
теоретичні підходи до формування ринку медичних послуг у сучасних економічних умовах. 
Розглянуто поняття «ринок медичних послуг», показано характеристики ринку медичних 
послуг та показано його важливість та класифікацію. Однією з основних складових ринку 
охорони здоров’я є ринок медичних послуг. Функціонування системи охорони здоров’я в умовах 
ринкових відносин визначається необхідністю застосування економічних законів до діяльності 
медичних установ.  

Ключові слова: охорона здоров’я, ринок послуг, медицина, ринкова економіка, 
інноваційний розвиток. 
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Аннотация. В статье рассмотрены принципы организации, механизм 

функционирования, особенности рынка услуг здравоохранения. Изучаются пути повышения 
эффективности деятельности сферы здравоохранения в условиях рыночной экономики. 
Автором исследованы общее понятие об услуге, как экономического вида деятельности. 
Предоставлены государственные механизмы управления медицинской услугой на 
общественном рынке здоровья. Определены объектов и субъектов рынка услуг 
здравоохранения. В процессе исследования установлено, что будучи товаром медицинского 
рынка услуга, имеет ряд собственных признаков чем резко отличается от любого другого 
товара или услуги. Доказано, что в Украине, услугами частных клиник пользуется не более 4,5% 
населения Украины. Эта цифра лучше всего описывает ситуацию в городах Украины. Доля 
населения, непосредственно пользуется частной медицинской помощью, зависит от двух 
факторов: уровня реальных доходов и количества частных клиник. В 2018 году, согласно 
результатам опроса, лишь 2,1% населения обратилось в частные клиники, а еще 1,9% 
воспользовались услугами семейного врача. В статье обобщены теоретические подходы к 
формированию рынка медицинских услуг в современных экономических условиях. Рассмотрены 
понятия "рынок медицинских услуг", показано характеристики рынка медицинских услуг и 
показано его важность и классификацию. Одной из основных составляющих рынка 
здравоохранения является рынок медицинских услуг. Функционирование системы 
здравоохранения в условиях рыночных отношений определяется необходимостью применения 
экономических законов в деятельности медицинских учреждений.  

Ключевые слова: здравоохранение, рынок услуг, медицина, рыночная экономика, 
инновационное развитие. 
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TECHNIQUE OF MAKING A JUMP THROW IN BASKETBALL 
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Abstract. This article is devoted to the issues of teaching technical techniques to jump in a jump 
in basketball. The main points that you need to pay attention to when learning how to jump in a jump 
are considered. The contradictions arising in the scientific and methodical literature are evealed. The 
analysis of video materials with the training lessons of the technique of throwing in a jump and the 
comparative characteristics of different interpretations in teaching this technique has been carried out. 
The phase structure of a jump shot is considered and the technical component of each phase is 
described. 

Keywords: technique, throw, basketball, movement, phase. 
 
Актуальність проблеми. Кидок у 

баскетболі є одним із головних технічних 
прийомів гри,а його успішна реалізація в 
змагальних умовах сприяє досягненню 
спортивного результату в зв’язку з цим 
необхідно приділяти особливу увагу 
тренувальному процесі техніки виконання 
даного прийому. 

Кінцева мета переміщення гравця по 
майданчику є кидок в кільце, даному 
прийому тренери і гравці  приділяють багато 
часу в тренувальному процесі. 

В сучасній теорії баскетболу існують 
протиріччя в детальному описі техніки 
кидка в стрибку. Вивченням основних 
моментів техніки виконання кидка в 
стрибку займалось багато авторів [1,2,3,4]. 

Об'єкт дослідженняː процес навчання 
кидка в стрибку в баскетболі. 

Предмет дослідженняː основні 
моменти техніки виконання кидка у стрибку 
в баскетболі . 

Мета дослідження: визначити 
основні моменти техніки виконання кидка в 
стрибку в баскетболі. 

Завдання дослідженняː  
1. Проаналізувати науково ˗ 

методичну літературу і навчальні 

відеоматеріали в процес навчання кидка в 
стрибку у баскетболі. 

2. Виявити виникаючі протиріччя в 
теорії навчання кидка в стрибку.  

При вивченні науково ˗ методичної 
літератури нам вдалося визначити основні 
моменти техніки виконання кидка в стрибку 
у баскетболістів. До основних моментів ми 
віднеслиː положення «стоп» при кидку, 
момент розгинання гомілковостопних і 
колінних суглобів, напрямок погляду, 
розташування ліктя відносно кільця, 
розміщення м'яча на руці що виконує кидок. 

Результати дослідження і їх 
обговорення. Положення стоп при кидку в 
кільце описується в літературі багатьма 
авторами. Наприклад, Д.І. Нестеровський 
(2007) вказує на те, що при виконанні кидка 
повинно бути паралельне розміщення стоп 
на одному рівні, або з виставленням вперед 
будь ˗ якої ноги націленої на корзину. В той 
же час С.В. Кожевнікова (2015) в своїх 
роботах приводить до інформації що 
однойменна стопа з кидковою рукою 
виставляється вперед. 

Основні вимоги при кидку по даним 
С.В. Кожевнікової (2015)ː 

1) Виконуй кидок швидко;  
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2) В початковому положенні 
утримуй м’яч близько до тулуба; 

3) Якщо кидаєш однією рукою, то 
направ лікоть кидаючої руки на кошик; 

4) Випускай м’яч через вказівний 
палець; 

5) Супроводжуй кидок рукою і 
кистю; 

6) Постійно утримуй погляд на цілі; 
7) Повністю зосереджуйся на кидку; 
8) Стеж за м’ягкістю і 

невимушеністю кидка; 
9) Для збереження рівноваги 

утримуй плечі паралельно. 
Є.К. Соловйов (2017) відмічає, що 

особливо важливим моментом, впливаючи 
на відсоток реалізації є робота ніг під час 
кидка з дистанції. 

Д.І. Нестеровський (2007) уточнює, що 
тулуб і голову потрібно тримати прямо, а 
плечі – на одному рівні; погляд 
концентрувати на точці прицілювання – 
ближня точка дуги кільця. 

В залежності від особливості техніки 
кидка баскетболістів одним і тим же фазам 

ніг можуть відповідати різні положення 
кидаючої руки:  

₋ З маховим виносом м’яча в точку 
прицілювання; 

₋ «Махом» без виносу м’яча в точку 
прицілювання; 

₋ З пасивним виносом м’яча в точку 
прицілювання; 

В.І. Андрєєв вказує, що час підсяду 
для стрибку, розгинання ніг в колінних і 
гомілковостопних суглобах, повний час 
взаємодії з опорою при кидках в стрибку з 
різних дистанцій коливаються незначно. 
Час політної фази при кидках для всіх 
дистанцій залишається постійним, це 
говорить про те, що при кидках з будь – якої 
дистанції баскетболісти стрибають на 
суворо  визначену висоту , яка визначається 
їх індивідуальними можливостями. 

На малюнку 1 представленні 
протиріччя ,які нам вдалося визначити при 
аналізі сучасної літератури по проблемі 
дослідження . 

         
                                                            
 
   
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал. 1. Протиріччя в техніці кидкового руху в баскетболі. 
 
При вивченні Інтернет – контенту 

навчальних відео дані протиріччя 
підтвердились. Ми подивилися 11 
навчальних відеороликів по техніці 
виконання кидка в стрибку. В 4 з 11 записах 

тренери говорять про те, що при виконанні 
кидка м’яч повинен випускатися з кінчиком 
пальців і вказівний палець спрямовує політ 
м’яча в корзину. Три тренера з одинадцяти 
проводять навчання з методичною 

Протиріччя в техніці 
кидкового руху 

Випускати мᴵяча 
скочувальним рухом через 

вказівні пальці обох 
кистей,або вказівний палець 

кидаючої кисті після 
повного їх або її згинання 
вперед (А.Я.Степанов  , 

2016) 

В кінці розслаблена кисть 
робить м'який рух вперед , 

при цьому вказівний і 
середні пальці 

направляють м’яч на 
кільце (С.В.Кожевнікова , 

2015) 

Вказівний палець кидаючої 
руки , лікоть , однойменне 
коліно і  стопа знаходяться 

в одній вертикальній 
площині з корзиною 

(Д.І.Нестеровський ,2007 ) 
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розробкою для направлення випуску м’яча 
через середній палець, так як це найбільш 
раціонально. В інших випадках тренери 
говорять про індивідуальну техніку 
виконання кидкового руху.  

В теорії і методиці баскетболу 
виділяють три фази кидка в стрибку:  

Підготовча фаза: починається 
одночасним згинанням ніг в колінних і 
гомілковостопних суглобах (ноги 
«заряджаються») і виносом м’яча до голови 
(кут згинання в ліктьовому суглобі 
наближається до 90°). Гравець знаходиться 
в положенні, коли вказівний палець 
кидаючої руки, лікоть , однойменне коліно і 
стопа знаходяться в одній вертикальній 
площині з корзиною. Погляд 
концентрується на верхній, ближній до 
гравця точці дуги кільця при «чистому 
кидку або на відповідній точці маленького 
квадрата щита при кидку з відскоком. М’яч  
лежить на кисті кидаючої руки, 
максимально «взятої» на себе, і 
підтримується другою рукою збоку . 

Для основної фази характерними є 
узгоджене розгинання в тазостегнових , 
колінних і гомілковостопних суглобах обох 
ніг , плечовому і ліктьовому суглобах 
кидаючої руки . М'яч утримується двома 

руками до їх майже повного випрямлення в 
ліктьових суглобах, після чого підтримуюча 
рука відводиться в сторону (кисть 
направлена в сторону кидаючої руки). 
Тулуб і голова зберігають вертикальне 
положення . 

Заключна фаза. Тут закінчується 
кидковий рух активним згинанням вперед в 
променевозап'ястковому суглобі робочої 
руки – хлестом кисті. Випуск м’яча 
здійснюється при повному випрямленні 
нижніх кінцівок і кидаючої руки. 
Направляючий рух м’яча задається 
переважно вказівним пальцем (великі і 
середні пальці не дають звалитися м’ячу в 
сторону ). Зусилля припадає на нижню 
частину м’яча, що придає йому обертальний 
рух навколо поперечної осі. 

В заключенні можна сказати про те, 
що в науково-методичній літературі і 
практичній діяльності тренерів присутні 
різночитання по техніці виконання кидка в 
стрибку. По цій причині ми бачимо 
можливим провести дослідницьку роботу з 
порівняння техніки виконання кидка в 
стрибку і результативності даних кидків при 
різних вимогах до навчання даного 
технічного прийому . 
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ТЕХНІКА ВИКОНАННЯ  КИДКА В БАСКЕТБОЛІ У СТРИБКУ  

 
Шищук Л.М, Ігнат'ев В.В 

Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради 
   
Анотація: Дана стаття присвячена питанням навчання технічного  прийому кидка у 

стрибку в баскетболі. Розглядаються основні моменти,на які треба звернути увагу при 
навчанні кидка в стрибку. Виявленні суперечності виникають в науково - методичній 
літературі. Проведено аналіз відеоматеріалів з навчальними заняттями техніки виконання 
кидка в стрибку, і порівняльна характеристика різночитань при навчанні даного технічного 
прийому. Розглянута  фазова структура виконання  кидка в стрибку і описаний технічний 
компонент кожної фази. 

Ключові слова: техніка, кидок,баскетбол, фаза, рух. 
 

ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ БРОСКА В БАСКЕТБОЛЕ В ПРЫЖКЕ 
 

Шищук Л.М., Игнатьев В.В. 
Житомирский медицинский институт Житомирского областного совета 

   
Аннотация: Данная статья посвящена вопросам обучения технического приема броска 

в прыжке в баскетболе. Рассматриваются основные моменты, на которые надо обратить 
внимание при обучении броска в прыжке. Выявлении противоречия возникают в научно - 
методической литературе. Проведен анализ видеоматериалов с учебными занятиями техники 
выполнения броска в прыжке, и сравнительная характеристика разночтений при обучении 
данного технического приема. Рассмотрена фазовая структура выполнения броска в прыжке 
и описан технический компонент каждой фазы. 

Ключевые слова: техника, бросок, баскетбол, фаза, движение. 
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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 14 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 – 
naukova.lab.zhmi@gmail.com;  

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  
Житомирський медичний інститут  
З позначкою «У Магістр медсестринства»  
Електронна адреса закладу:  
Zhitomir.nursing@gmail.com  
Тел./факс: 0412-43-08-91 

Електронна адреса для листування: naukova.lab.zhmi@gmail.com 
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