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ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ НАРКОТИКІВ, АЛКОГОЛЮ ТА ТЮТЮНОВИХ 

ВИРОБІВ СЕРЕД СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, А ТАКОЖ РОЛЬ 

МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ В ПРОФІЛАКТИЦІ ЦИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ 

 

Гайченко А. В. 

Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради 

 

АНОТАЦІЯ 
Гайченко А.В. Особливості вживання 

наркотиків, алкоголю та тютюнових 

виробів серед студентів закладів вищої 

освіти, а також роль медичної сестри в 

профілактиці цих залежностей. 

Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Магістерська робота на здобуття 

освітнього ступеня магістра 

медсестринства за спеціальністю 223 

«Медсестринство», галузь 22 «Охорона 

здоров'я». «Житомирський медичний 

інститут» Житомирської обласної ради, 

Житомир, 2020. 

Актуальність дослідження.  

Ставлення студентів до наркотичних 

засобів є однією з найбільш актуальних 

проблем в Україні. Згідно з даними 

Державної служби статистики України, 

захворюваність внаслідок вживання 

людьми наркотичних засобів або будь-

яких інших наркотичних речовин у віці від 

15 до 35 років свідчить про 20,29 на 100 

000 населення в цілому, а поширеність 

вживання наркотиків свідчить 261,62 на 

100 000 загального населення в 2018 році. 

Невтішними є дані  про   

поширеність  хронічних алкогольних 

розладів (хр. алкоголізма) серед дітей 0-17 

років включно населення України  0,08 на 

100 тисяч населення. Поширеність 

розладів психіки від уживання 

наркотичних речовин (наркоманії) 

дитячого віком 0-17 років включно 

населення України  0,26  на 100 тисяч 

населення 

Згідно з даними EMCDDA за 2017 

рік вживання канабісу, у порівнянні з  

Україною і такими ж  країнами  Євросоюзу 

як  Угорщина і Румунія, найбільше  

росповсюдженно в Польщи і становить 9,8 

%. Вживання амфетаміну та MDMA не 

являється  таким популярним як  канабис. І 

найменше рідко вживають дані наркотичні 

речовини в Румунії. Іще рідше згідно 

даних EMCDDA за 2017 рік в розглянутих 

країнах вживають кокаїн.  Найчастіше 

всього його використовують жителі 

Угорщини. 

 Ми дослідили думку студента до 

можливості спроби наркотика якби ніхто 

не дізнався і не виникла залежність  41% 

опитаних не спробували ні за яких умов, 

але разом з тим кожен 5 вагались з 

відповіддю та врешті з тим 39% 

спробували. Досліджено що 22% опитаних 

вважають доступним придбання 

наркотикив в суспільстві, а 78% 

заперечили цей факт. Нами було 

запропоновано студентам оцінити частоту 

вживання наркотиків алкоголю та цигарок. 

Більше двох третіх обстежених студентів 

їх вживали.  В результаті з’ясовано, що не 

вживають тютюнові вироби і алкоголь 

тільки один із десяти опитаних, і тільки 

кожний третій не вживав наркотики. Не 

можуть не турбувати такі цифри, що час 

від часу вживають наркотичні речовини 

57% обстежиних студентів. 

 Невтішна ситуація з вживанням 

алкоголю який випивають з частотою 1-2 

рази в неділю 42% опитаних. Ці показники 

ми вважаємо вкрай  високими.  

Встановлено щоденно вживають сигарети 

63% обстежених студентів, алкоголь 30% 

та наркотики 4%. Ми вважаємо що  такі 

дані є крайно тривожними! Коли кожен 

третій молодий  чоловік фактично страдає 

алкоголізмом. Серед розглянутих вузів 

студенти, які найбільше часто приймають 

алкоголь, це майбутні педагоги. 72% серед 

студентів майбутніх педагогів вживають 

алкоголь. Ми бачимо і серед майбутніх 

спеціалістів сільського господарства - 63% 

та серед студентів майбутніх медсестр — 

44%. Паління являється крайні 

розповсюдженим серед студентів. 37% 

студентів, майбутніх спеціалістив 

сільського господарства, 32% серед 
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майбутніх медсестр та 25% у майбутніх 

педагогів, курять. Вкрай неприємною і 

болючою для суспільства є показник 

вживання наркотиків.  Згідно нашого 

дослідження вживають наркотичні 

речовини кожний четвертий студент 

педагогічного університету,18% студентів  

майбутніх спеціалістів сільського 

господарства і 16% майбутніх медичних  

сестер. Отримані цифри більш частого 

вживання наркотичних речовин майбутні 

педагоги на наш погляд  пояснюється це їх 

більш сприятливим матеріальним 

забезпеченням. 

 Найбільше часто вперше пробують 

алкогольні напої в віці 14-16 років . Ця 

тенденція  властива для всіх вищих 

навчальних закладів. Цікаво, що фактично 

кожен третій студент медичного інституту 

вперше спробував алкоголь до 13 років. 

Ми з’ясували що тютюнові вироби  

пробують в основному в віці 14-16 років. 

А ось після 19 років студенти майбутні 

медики і спеціалісти сільського 

господарства не проявляли інтерес до 

куріння намагавшись  спробувати їх. 

Встановлено що середній вік  спроби 

наркотиків також становить з 14 до 16 

років, на  дітей в цьому віці слід звернути 

пильну увагу суспільства, а також батькам 

і вчителям школі. 

Мета дослідження – є вивчення 

мотиваційних чинників та особливостей 

вживання наркотиків, алкоголю та 

тютюнових виробів студентами закладів 

вищої освіти, а також роль медичної 

сестри в профілактиці цих залежностей. 

Матеріали та методи дослідження: 

Звертаючись до деталей, у цьому 

дослідженні було досліджено 230 

студентів в межах 17-24-роками (149 жінок 

та 81 чоловік). Опитування було проведене 

за допомогою спеціально добре 

розробленої анкети, що складається з серії 

з 27 питань з метою збору інформації та 

збору даних від респондентів. Опитування 

виконали студенти загальноосвітніх 

навчальних закладів міста Житомира. 

Серед учасників були студенти 

Житомирського медичного інституту 

(ЖМІ), Житомирського національного 

агроекологічного університету (ЖНАУ), 

Житомирського державного університету 

імені Івана Франка (ЖДУ). Загалом, 

опитувальник вживання наркотиків 

включив 50 респондентів (12 чоловіків та 

38 жінок) Житомирського медичного 

інституту, 100 респондентів (зокрема, 49 

чоловіків та 51 жінка) Житомирського 

національного агроекологічного 

університету та, нарешті, 80 респондентів 

(20 осіб та 60 жінок) опитали в 

Житомирському державному університеті 

імені Івана Франка. 

Результати. Дані таблиці чітко 

показують, що 95 респондентів (41%) 

протягом життя не приймуть наркотики, 

якщо хтось це знає і не має наркоманії 

(періодичне вживання наркотиків). Однак 

90 респондентів (39%) погодилися, що 

коли-небудь пробували наркотичні 

речовини, тоді як 46 (20%) респондентів 

вагалися з відповіддю щодо вживання 

наркотичних засобів чи будь-яких інших 

наркотичних речовин. 

Представлені результати опитувань 

чітко показують кількість студентів, які 

вживали конкретні речовини внаслідок 

паління тютюну чи, згідно з даними 37 

(37,0%) респондентів Національного 

агроекологічного університету (ЖНАУ), 

що вони спробували курити . З іншого 

боку, 16 (32,0%) студентів Житомирського 

медичного інституту (ЖМІ) та 20 (25,0%) 

студентів Житомирського державного 

університету імені Івана Франка (ЖДУ) 

визнали, що палили специфічні речовини, 

у тому числі тютюн. 

Наступним етапом було дослідження 

та визначення звичок вживання 

алкогольних напоїв та з'ясування 

реальності споживання алкоголю серед 

студентів закладів вищої освіти Житомира. 

У звіті показано 63 (63,0%) респондентів 

Національного агроекологічного 

університету (ЖНАУ), 58 (72,5%) 

студентів Житомирського медичного 

інституту (ЖМІ) та 22 (44,0%) студентів 

Житомира Івана Франка Державний 

університет  протягом минулого року мав 

кілька алкогольних напоїв або часто 

вживав алкоголь. 

Висновки. Наше дослідження 

показує, що зловживання алкоголем 
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збільшувалося з періодом відвідування 

закладів вищої освіти Житомирі. В цілому 

більше 60% студентів виявляли часту та 

інтенсивну питну поведінку, вживали 

алкоголь. Дослідження вказує та 

представляє неприпустимо високий рівень 

зловживання алкоголем. За результатами 

опитування ми помічаємо, що майже 

кожен четвертий студент вживає 

наркотичні засоби, а кожен третій студент 

палить тютюнові вироби. Як уряди, так і 

освітні органи повинні заохочувати, 

рекомендувати та формувати ефективні 

здорові звички чи політику, що 

мінімізують шкоду, спричинену 

вживанням наркотичних речовин або 

конкретних речовин, вживанням алкоголю 

або палінням. Більше того, місцеві органи 

освіти стикаються з проблемою визнати 

відповідальність університетів та 

інститутів щодо здорової поведінки своїх 

студентів та підтримувати здорові звички 

серед студентів. 

Ключові слова: наркоманія, 

тютюнопаління, вживання алкоголю, 

медична сестра. 

ANNOTATION 

Alyona Gaichenko. Features of drug, 

alcohol and tobacco use among higher 

education students, as well as the role of the 

nurse in the prevention of these addictions. 

Qualifying scientific paper manuscript 

copyright. 

 Master's thesis for an educational level 

of Master of Nursing with a speciality 223 

«Nursing», 22 branch «Healthcare». MHEI 

«Zhytomyr Medical Institute» of Zhytomyr 

Regional Council. Zhytomyr, 2020. 

Actuality of research:   The students’ 

attitude towards narcotic drugs is among the 

most current enduring problems in Ukraine. 

According to the data from the State Statistics 

Service of Ukraine, the morbidity due to the 

use of narcotic drugs or any other narcotic 

substances by people ranging from 15-35-

year-olds indicates 20.29 per 100,000 general 

population and the prevalence of drug use 

demonstrates 261.62 per 100,000 general 

population in 2018. 

Quite upsetting is the prevalence rate of 

chronic alcohol use disorders (chronic 

alcoholism) among Ukrainian children in the 

age of 0-17 that equals 0.08 in 100,000. 

The prevalence rate of drug use 

disorders among Ukrainian children in the age 

of 0-17 equals 0.26 in 100,000. According to 

the data provided by The Ministry of Health 

of Ukraine in 2018 the most accessible places 

to obtain drugs were: first of all, discos and 

bars, secondly, “drug salespoint” on the 

streets or in the parks, thirdly, place of 

residence of drug dealers, fourthly, purchase 

through the Internet. 

The EMCDDA reports that in 2017 the 

rate of cannabis use in Ukraine and the EU 

countries, such as Hungary and Romania, was 

lower than in Poland, where it equaled 9.8%. 

Use of methamphetamine and MDMA is not 

as widespread as cannabis use. The rate of 

methamphetamine and MDMA use is the 

lowest in Romania. According to the 

EMCDDA, the rate of cocaine use was quite 

low in the countries mentioned above in 2017. 

Cocaine use is the most frequent in Hungary. 

It was interesting for us to hear 

students` opinion on the possibility of trying 

drugs in case nobody knew about it and in a 

case it did not lead to addiction. 41% of the 

interviewed answered that they would never 

try drugs under any circumstances; however, 

every fifth interviewee hesitated with the 

answer, while 39% admitted that they would 

do that. It was found out that 22% of the 

interviewed deemed drugs accessible in 

society, while 78% denied this statement. 

Also, students were asked to evaluate 

the prevalence rate of drug and alcohol use, as 

well as smoking. More than two-thirds of the 

interviewed students use drugs or drink 

alcohol and smoke. Finally, it was concluded 

that only one student in ten does not smoke 

and drink alcohol, and only one student in 

three never used drugs. It is quite sad that 

57% of the interviewed students use drugs 

from time to time. The rate of alcohol use is 

rather disturbing as well considering that 42% 

of the interviewed drink alcohol once-twice a 

week. We regard these numbers as very high. 

It was estimated that 63% of the interviewed 

students smoke, 30% – drink alcohol and 4% 

– use drugs daily. We consider, the 

discovered data are rather concerning because 
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every third young person is addicted to 

drinking alcohol! 

Among the students of the investigated 

higher education institutions the highest rate 

of alcohol use is among those studying to 

become teachers, it equals 72%. However, 

63% of those majoring in agriculture and 44% 

of those majoring in nursing drink alcohol as 

well. These data are rather distressing. 

Smoking is very widespread among students. 

As to numbers of smokers, they are the 

following: 37% of students in agriculture 

field, 32% of students in nursing, and 25% of 

students majoring in teaching. The rate of 

drug use is rather unpleasant and painful for 

society. Within the course of the 

investigation, it was determined that every 

fourth student majoring in teaching uses 

drugs, as well as 18% of those majoring in 

agriculture and 16% of those  majoring in 

nursing. Higher rate of drug use among those 

studying to become teachers is explained by 

their better financial situation. 

The majority of children try alcohol for 

the first time in the age of 14-16. Such a 

tendency is typical of all higher education 

institutions. However, it is quite interesting to 

admit that almost every third student of the 

Medical Institute experienced drinking 

alcohol for the first time when they were less 

than 13. 

It was found out that most children 

encounter smoking for the first time in the age 

of 14-16. However, students majoring in 

nursing and agriculture are not interested in 

smoking after they turn 19. On average, 

children try using drugs in the age of 14-16 as 

well; that is why the society, parents and 

school teachers, in particular, should be 

extremely attentive to children of this age. 

The purpose: to research higher 

education institutions on the prevalence of 

drugs, alcohol and tobacco among students, 

and compare these data, and to identify the 

role of the nurse in the prevention of 

addictions. 

Methods of researc: Turning to the 

details, 230 students were studied between 

17-24-year-olds (149 women and 81 men) in 

this research. The survey was conducted using 

a specifically well-designed questionnaire, 

consisting of a series of 27 questions for the 

purpose of gathering information and 

collecting data from respondents. The survey 

was completed by the students of the general 

educational establishments of Zhytomyr city 

(Ukraine). Among the participants were 

students of Zhytomyr Medical Institute 

(ZMI), Zhytomyr National Agroecological 

University (ZNAU), Zhytomyr Ivan Franko 

State University (ZSU). In general, the    

questionnaire of drug use included 50 

respondents (12 men and 38 women) of 

Zhytomyr Medical Institute, 100 respondents 

(in particular, 49 men and 51 women) of 

Zhytomyr National Agroecological 

University, and finally, 80 respondents (20 

people and 60 women) were interviewed in 

Zhytomyr Ivan Franko State University. 

Results: The table data clearly shows 

that 95 of the respondents (41%) will not take 

drugs in their lifetime if somebody knows this 

and having no drug addiction (occasional 

drug use). However, 90 respondents (39%) 

agreed they had ever tried narcotic 

substances, while 46 (20%) respondents 

hesitated with an answer about the use of 

narcotic drugs or any other narcotic 

substances. 

The presented survey findings clearly 

reveal the amount of the students who have 

consumed specific substances via vaping or 

tobacco smoking, according to the data 37 

(37,0%) of respondents of  National 

Agroecological University (ZNAU) reported 

that they had tried smoking or just flavoring. 

On the other hand, 16 (32,0%) of students of 

Zhytomyr Medical Institute (ZMI) and 20 

(25,0%) of students of Zhytomyr Ivan Franko 

State University (ZSU) admitted to having 

smoked specific substances, including 

tobacco. 

Finally, the next stage was to 

investigate and to determine the drinking 

alcohol habits and to find out the reality of 

alcohol consumption among high school 

students in Zhytomyr. The report shows 63 

(63,0%) of respondents of  National 

Agroecological University (ZNAU), 58 

(72,5%) of students of Zhytomyr Medical 

Institute (ZMI) and 22 (44,0%) of students of 

Zhytomyr Ivan Franko State University 

(ZSU) have had some alcohol drinks within 

the past year or frequently used alcohol. 
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Conclusions: Our study shows that 

abusive drinking increased with the period 

attending high  establishments in Zhytomyr. 

Overall more than 50% of students showed 

frequent and intensive drinking behavior, 

consumed alcohol. The study indicates and 

represents an unacceptably high level of 

alcohol abuse and addiction. According to the 

results of the survey, we notice that almost 

every fourth student uses narcotic drugs and 

every third student smokes tobacco. It is up to 

both governments and educational authorities 

to encourage, recommend and formulate 

effective healthy habits or policies that 

minimize the harm caused by taking narcotic 

drugs or specific substances, having alcohol 

or smoking. Moreover, local educational 

authorities face a problem to acknowledge 

universities’ and institutes’ responsibility in 

relation to their students’ healthy behavior 

and to support healthy habits among the 

students. 

Keywords: narcotic drugs, 

consumption, addiction, tobacco smoking, 

alcohol use, specific substances. 

ВСТУП 

Актуальність проблеми 

За даними Європейського бюро 

ВООЗ1 у регіонах налічується 16 млн. 

наркоманів. Україна займає 6-те місце за 

швидкістю наркотизації населення з 50 

европейських країн. Людина прилучається 

до наркотиків, починаючи з куріння 

звичайних цигарок (в Україні курять 12 

мільйонів, в Києві – 800 тис. чоловік), 

потім до тютюну додається "травка" 

(анаша, план, маріхуана), після цього в хід 

йдуть медичні препарати, а в подальшому 

вже застосовуються й ін'єктивні 

наркотики. 

За даними Міністерства внутрішніх 

справ України, більше 71% осіб, які 

перебувають на обліку з приводу вживання 

наркотиків – це неповнолітні підлітки та 

молоді люди віком від 18 до 29 років, з 

яких майже кожен 5-й – жінка, 80 % із них 

не працюють і не навчаються. Середня 

тривалість життя наркоманів становить 

трохи більше 30 років, із них на активне 

вживання наркотиків припадає 10-15 років. 

До групи підвищеного ризику відносяться 

учні-підлітки, студенти, працівники секс-

бізнесу, безробітні, навіть бізнесмени. 

Спектр вживання наркотичних 

засобів досить різноманітний. Серед них 

найбільш розповсюдженими є опіоїди – 

91,8 % серед хворих, які знаходяться на 

диспансерному обліку, канабіноїди – 3,7%, 

галюциногени – 0,08 %, полінаркотизм – 

4,9 %.

 

 

Переважне вживання опіоїдів серед 

наркоспоживачів визначає головний 

(домінуючий) шлях введення наркотиків – 

парентеральний, близько 80 % наркоманів 

– ін’єкційні. Це, в свою чергу, провокує 

зловісну проблему ВІЛ/СНІДу. 

Поширення наркотичної залежності 

серед населення призводить до зростання 

злочинності, кількість зареєстрованих 

злочинів, пов’язаних із вживанням 

наркотиків за останні 10 років зросла 

більше ніж у 4 рази, а кількість скоєних 

злочинів наркоманами (або у стані 

наркотичного сп’яніння) відповідно зросла 

в 7,7 разів. В цілому в Україні кожний 10-й 

злочин пов’язаний з наркотиками. 

Наркоманів лікують, але від пристрасті 

важко звільнитися, майже 80 % 

наркоманів, вийшовши з лікарні, через рік 

знову „сідають на голку”. 

Соціологічні дослідження показали, 

що значна кількість молодих людей 

вживає наркотики, які вкрай негативно 

впливають на здоров’я людини та значно 

скорочують життя їх споживачів. Тому ця 

надзвичайно важлива проблема знаходить 

широкий відгомін у засобах масової 

інформації, телебаченні, радіо, інтернет-

виданнях. Її активно обговорюють у 

побуті, колі друзів, серед студентів вузів, 

учнів шкіл, професійних училищ тощо.  

Проблема поширення наркотиків 

серед населення є проблемою не лише 

суспільною, але й науковою. Соціологи, 

психологи, філософи, медичні працівники, 

педагоги у свої працях висвітлюють 

причини наркотизації частини населення, 

пропонують шляхи їх вирішення. 

Вживання тютюну – одна із 

основних причин неінфекційних 

захворювань та передчасних смертей в 

усьому світі та в Україні. Щорічно від 

захворювань, викликаних курінням, 
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помирає 85 000 українців. За рік після 

відмови від куріння ризик розвитку 

серцево-судинних захворювань 

зменшується вдвічі. Кинути курити – це 

найкраще рішення для вашого здоров’я.  

Куріння електронних сигарет та кальянів – 

небезпечний експеримент із власним 

здоров’ям. 

Зловживання алкоголем вкрай 

негативно впливає на здоров'я і шкідливо 

для серцево-судинної системи, адже 

викликає гіпертонію та збільшує ризики 

інсультів. Крім того, з алкоголем 

пов’язують вісім різних видів раку та інші 

серйозні захворювання: цироз печінки, 

гепатит, панкреатит.  Як і тютюн, алкоголь 

спричиняє залежність. 25% всіх випадків 

смерті серед 20-39 річних пов’язані з 

вживанням алкоголю. Потрібно пам’ятати  

безпечної для здоров’я дози алкоголю 

взагалі не існує. Алкоголь наносить більше 

шкоди організму, ніж людина отримує 

задоволення від його вживання. 

Мета наукового дослідження – є 

вивчення мотиваційних чинників та 

особливостей вживання наркотиків, 

алкоголю та тютюнових виробів 

студентами закладів вищої освіти, а також 

роль медичної сестри в профілактиці цих 

залежностей. 

Завдання наукового дослідження: 

1)  Провести системно-історичний 

аналіз вітчизняних та світових наукових 

джерел щодо наркоманії серед населення 

на сучасному етапі розвитку суспільства та 

охорони здоров’я. 

2)  Дослідити динаміку  

захворюваності та поширеності наркоманії 

та алкоголю серед населення України і 

виділити Житомирську область. 

3)  Встановити шляхом 

соціологічного дослідження відношення та 

обізнаність  студентів закладів вищої 

освіти до наркотиків та алкоголю, а також 

розглянути та навести порівняльну 

характеристику України та за кордоном. 

4) Науково обґрунтувати 

перспективні підходи та розробити 

оптимізовану функціонально 

організаційну модель для медичних сестер 

в умовах реформування системи охорони 

здоров’я на регіональному рівні. 

Об’єкт дослідження – студенти 

закладів вищої освіти міста Житомир. 

Предмет дослідження –  

особливостей вживання наркотиків, 

алкоголю та тютюнових виробів. 

Головна ідея і основні положення 

концепції дослідження відображені у 

робочій гіпотезі, що ґрунтується на 

припущенні, згідно з якими потрібно 

з'ясувати аспекти проблеми наркоманії, 

алкоголю та сигарет серед студентів 

закладів вищої освіти та обґрунтувати 

соціологічні показники. 

Методи наукового дослідження: 
1) Системного підходу  та аналізу –  

для проведення кількісного та якісного 

аналізу проблеми наркотиків серед 

населення. 

2) Теоретичного узагальнення – для 

визначення сутності деяких понять. 

3) Соціологічний – для дослідження 

проблеми наркотиків серед студентів та 

шляхи їх вирішення. 

4) Медико – статистичний – для 

збору, обробки та аналізу отриманої під 

час дослідження  інформації. 

5) Абстрактно-логічний – для 

формулювання висновків дослідження та 

розробки структури третього розділу. 

Дослідження які були використані у 

роботі були виконані з дотриманням 

основних положень GCP (1996 р.), 

Конвенції Ради Європи про права людини 

та біомедицину (від 4 квітня 1997 р.) та 

Гельсінської декларації Всесвітньої 

медичної асоціації про етичні принципи 

проведення наукових медичних 

досліджень за участю людини (1964-2000 

рр.) наказу МОЗ України №281 від 

01.11.2000 р. 

Наукова новизна одержаних 

результатів полягає в тому, що вперше в 

Україні проведено наукове обґрунтування 

вивчення обізнаності та відношення 

студентів закладів вищої освіти до 

наркотиків, алкоголю та сигарет та 

визначення їх мотиваційних чинників, 

також визначена роль медичної сестри в 

профілактиці та терапії цих залежностей. 

Практичне значення. Розроблено 

пропозиції щодо удосконалення роботи 
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медичної сестри у сфері профілактики 

охорони здоров’я. 

Розроблено практичні рекомендації 

щодо впровадження обміну досвіду з 

закордонними колегами медсестринства у 

вирішенні проблем профілактики 

шкідливих звичок. 

Впровадження результатів 

досліджень 

Результати роботи застосовуються в 

навчальному процесі кафедри 

«Сестринська справа» Житомирського 

медичного інституту та при організації 

роботи і навчання медичних сестер на базі 

Житомирського наркологічного 

диспансера. 

Особистий внесок здобувача. 

Автором особисто проведено 

інформаційний пошук та узагальнення 

даних літератури за проблемою, визначено 

напрямок, мету, завдання та методологію 

дослідження. Робота виконана на базі 

«Житомирського медичного інституту» 

Житомирської обласної ради та на базі 

Житомирського національного 

агроекологічного університету та 

Житомирського державного педагогічного 

університету імені Івана Франка та 

Житомирського наркологічного 

диспансера. Здійснено статистичну 

обробку, аналіз та узагальнення отриманих 

результатів, сформовано висновки. 

Апробація результатів 

дослідження 
Основні положення роботи 

доповідались та обговорені на науково-

практичних конференціях: 

- засіданнях студентського 

наукового товариства Житомирського 

медичного інституту листопад 2018р.; 

- засіданнях студентського 

наукового товариства Житомирського 

медичного інституту, 28 лютого 2019 р; 

- виступ  на ХXⅢ Міжнародному 

медичному конгресі студентів та молодих 

вчених. Тернопіль та здобуто 1 місце у 

секції “Профілактична медицина, 

соціальна медицина, медична 

інформатика, ООЗ ” 15-17 квітня 2019 р; 

- засіданнях студентського 

наукового товариства Житомирського 

медичного інституту, 24 вересень 2019р; 

- виступ  XІІ International symposium 

”Nursing the foundation of care. Innovative 

solutions in nursing. Жешов 26-27 вересня 

2019р; 

- виступ на Ⅴ Міжвузівській 

англомовної студентської науково 

практичної конференції “Професійні мовні 

компетенції сучасного фахівця” 

- виступ на Ⅶ Bukovinian 

International Medical Congress, 2020 7-8 

April,Chernivtsi та здобуто 2 місце у секції 

“Фундаментальні науки”. 

Публікація результатів 

дослідження 
Матеріали роботи знайшли 

відображення у 3 – х наукових працях, з 

них, всі  самостійні. 

РОЗДІЛ 1 

Теоретико–методичні аспекти 

наркоманії, алкоголю та тютюнових 

виробів (аналітичний огляд літератури) 

1.1. Стратегія державної 

політики щодо наркотиків 

1.2. Сучасна ситуація наркоманії, 

алкоголю та тютюнопаління у суспільстві 

1.3. Огляд проблеми наркоманії, 

алкоголю та тютюнопаління у світі 

1.4. Концепція боротьби з 

наркотиками, алкоголем та тютюновими 

виробами 

1.5. Історія розвитку наркотиків, 

алкоголю та тютюнових виробів 

1.6. Рекомендації щодо запобігання 

вживання наркотиків, алкоголю та 

тютюнових виробів 

РОЗДІЛ 2 

Програма, обсяг та методи 

дослідження 
2.1. Етапи дослідження  

2.2. Методи дослідження.  

РОЗДІЛ 3 

Дослідити ситуації з поширеністю 

в україні та регіонах. визначити 

мотиваційних чинників вживання 

наркотиків, алкоголю та тютюнових 

виробів 

3.1. Ситуація захворюваності та 

поширеності наркоманії та алкоголю в 

Україні 
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3.2.  Ситуації захворюваності та 

поширеності наркоманії та алкоголю в 

Житомирській області 

3.4. Роль медичної сестри в умовах 

реформування закладів охорони здоров’я в 

профілактичній роботі 

РОЗДІЛ 4 

Обговорення отриманих 

результатів 

ВИСНОВКИ 
1. Визначено, що за останні п’ять 

років рівень зловживання алкоголю 

зменшився на третину, чого не можна 

сказати за наркотичні речовини за останні 

декілька років збільшилось на чверть 

споживання наркотичних речовин в Укаїні 

в цілому. Виявлено та порівняно з 

країнами, що межують з Україною 

вживання канабісу найбільший показник в 

Польщі, амфетамін та кокаїн показники 

найвищі серед  Угорщини. 

2. Встановлено щоденне вживання 

алкоголю 30,0%, тютюнопаління 63,0% та 

вживання наркотичних речовин 4,0%; 

Середній вік респондента вперше 

вживання алкоголю, наркотиків та 

тютюнопаління становить 14-16 рокі. 

Встановлено що найбільша частка серед 

майбутніх педагогів вживання 

наркотичних речовин 27,0% та 72,0% 

вживають алкогольні напої, а серед 

майбутніх спеціалістів сільського 

господарювання палять 37,0%. 

3. Визначено мотиваційні чинники та 

причини вживання наркотичних речовин: 

бунтарство, внутрішньо особистісні 

конфлікти, наслідування кумира та 

допитливість. До того ж чинниками є: 

друзі, бути в темі (бути крутим) та сім’я.  

4. Виявлено величезну роль 

медичної сестри, в профілактичній роботі 

в закладах охорони здоров’я. Залучення 

медичних сестер до програм боротьби з 

наркотичними речовинами на 

регіональному рівні, має важливе 

значення.  

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
1. Вдосконалення та поширення 

профілактичних заходів, щодо вживання 

алкоголю, наркотиків та тютюнопаління, 

яка забезпечить роботу  медсестринських 

кадрів в залежності від потреб ринку 

медичних послуг. 

2. Розвиток сестринської справи як 

самостійної сфери професійної діяльності 

в охороні здоров’я з чітко налагодженою 

системою управління та чіткою моделлю 

профілактики щодо шкідливих речовин. 

3. Розширення функціональних 

можливостей медсестер-магістрів, що 

дозволило передати їм ряд лікарських 

функцій, а особливо у випадку з видачі 

наркотичних речовин та їх ведення. 

4. Проведення конференцій із 

залученням різних громадських 

організацій щодо боротьби з 

наркозалежністю, алкоголем та 

тютюнопалінням на різних рівнях закладів 

освіти. 

 

ПЕРЕЛІК ОПУБЛІКОВАНИХ 

РОБІТ АВТОРА ЗА ТЕМОЮ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

1) Гайченко А.В. Обізнаність та 

відношення студентів до наркотичних 

засобів. // Матеріали ХXⅠⅠⅠ 

Міжнародного медичного конгресу 

студентів та молодих вчених. Тернопіль: 

Укрмедкнига, 2019, С. 368 

2) Haichenko A. Students’ awareness 

and attitude towards narcotic drugs. // 

XІІ International symposium ”Nursing the 

foundation of care. Innovative solutions in 

nursing. Rzeszow: Absract book , 2019, С. 89 

3) Гайченко А.В. Шкідливі звички 

серед студентів закладів вищої освіти 

міста Житомир // Матеріали наук. прак. 

конф. З міжнародною участю «Вища 

освіта в медсестринстві: проблеми і 

перспективи», 24– 25 жовтня 2019 р. – 

Житомир: Полісся, 2019 р. С.55. 

4) Гайченко А.В. Особливості 

вживання наркотиків, алкоголю та 

тютюнокуріння серед студентів закладів 

вищої освіти // Збірник матеріалів 

Буковинського міжнародного медико-

фармацевтичного конгресу студентів і 

молодих учених, BIMCO 2020.. «BIMCO 

JOURNAL» Abstract book of the congress 

BIMCO, 2020 ISSN 2616-5392  2020р. – 

Чернівці , С. 474. 
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РОЛЬ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ В ІМУНОПРОФІЛАКТИЦІ КОРУ  

 

Кліманова Василина Василівна 

Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради 

 

ВСТУП 

Актуальність проблеми. Згідно 

основного закону України життя і здоров’я 

людини є найвищими соціальними 

цінностями. В той же час існує безліч  

несприятливих впливів на організм 

людини серед яких такі чинники як 

екологічні, соціальні, економічні та 

політичні впливи, відмова від імунізації, 

що негативно відображаються на здоров’ї 

українців, впливають на погіршення умов 

їхнього життя, що призводить до 

збільшення захворюваності серед 

населення, а це в свою чергу породжує 

велику кількість звернень до закладів 

охорони здоров’я.  

Таким чином перед системою 

охорони здоров’я стоять першочергові 

завдання – підвищення якості медичної 

допомоги зaвдяки ефективному 

використанню нaявних ресурсів 

лікувально - профілактичних закладів1 а 

також необхідність імунізації населення, 

як основи збереження здоров’я, що на 

сьогоднішній день ні в кого не викликає 

сумніву.  

Вакцинація, яка проводиться понад 

200 років, на різних етапах свого розвитку 

мала на меті викорінювання чи значне 

зниження частоти захворювань, що 

викликають різні збудники. В зв’язку з 

цим у постійному розвитку знаходилася 

стратегія вакцинації. 

Важливість діяльності медичної 

сестри в закладах охорони здоров’я є 

неоціненною, без медичних сестер немає 

майбутнього, адже постійно збільшується 

попит на медичні послуги серед населення. 

Не дивлячись на те, що в Україні працює 

близько 300 тисяч медичних сестер, за 

різними підрахунками їх дефіцит складає 

близько 100 тисяч (озвучено на 

міжнародному конгресі медсестер (2017 

р.)). А в багатьох країнах світу велику 

частину медичних послуг надають саме 

медичні сестри із вищою освітою 

важливою є роль медичної сестри у 

заходах з імунізації населення. Інфекційні 

захворювання – це глобальна проблема, 

над якою працюють науковці всього світу.  

Профілактичні заходи – єдиний 

метод попередження спалахів інфекційних 

хвороб та можливість контролювати 

епідемічний процес специфічним методом 

є проведення вакцинації. 

Сучасні реформи в охороні здоров’я  

України мають на меті забезпечити 

українців наданням своєчасної, 

висококваліфікованої медичної та 

невідкладної допомоги, і надати широкий 

спектр медичних послуг, та забезпечити 

всіх тяжкохворих медичним доглядом, що 

позитивно відобразиться на здоров’ї 

населення, збільшить та покращить 

тривалість життя. 

Мета наукового дослідження – 

визначення ролі медичної сестри в 

імунопрофілактиці в закладах ПМСД 

системи охорони здоров’я.  

Завдання наукового дослідження: 

1) Дослідити роль медичної сестри в 

імунопрофілактиці кору в закладах ПМСД.  

2) Розглянути та навести порівняльну 

характеристику епідемії кору в Україні та 

Європі. 

3) З’ясувати об’єктивні та 

суб’єктивні причини відмови від 

імунопрофілактики населення. 

4) Обґрунтувати перспективні 

підходи імунопрофілактики кору медичної 

сестри на рівні ПМСД. 

Об’єкт дослідження – діяльність 

медичної сестри ПМСД в 

імунопрофілактиці. 

Предмет дослідження – визначення 

ролі медичної сестри ПМСД у 

перспективних підходах до організації 

імунопрофілактики населення України від 

кору. 

Методи дослідження: 

1. Бібліосемантичний – для вивчення 

перспективних підходів щодо проблеми 

діяльності медичної сестри магістра в 
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імунопрофілактиці та сучасних підходах 

до її вирішення. 

2. Системно-структурного аналізу – 

для представлення вікової категорії 

опитуваних, причин вибору професії, 

досвіду та місця роботи.  

3. Теоретичного узагальнення – для 

визначення сутності деяких понять.  

4. Статистичного та порівняльного 

аналізу, соціологічний – для 

безпосереднього проведення опитування 

та оцінки отриманих результатів. 

5. Абстрактно-логічний – для 

формулювання висновків дослідження та 

розробки структури третього розділу.  

Дослідження які були використані у 

роботі були виконані з дотриманням 

основних положень GCP(1996 р.), 

Конвенції Ради Європи про права людини 

та біомедицину (від 4 квітня 1997 р.) та 

Гельсінської декларації Всесвітньої 

медичної асоціації про етичні принципи 

проведення наукових медичних 

досліджень за участю людини (1964-2000 

рр.) наказу МОЗ України № 281 від 

01.11.2000 р. 

Наукова новизна одержаних 

результатів полягає в тому, що вперше в 

Україні проведено наукове обґрунтування 

ролі медичної сестри в імунопрофілактиці 

на рівні ПМСД на Житомирщині. 

Практичне значення 

Розроблено пропозиції щодо 

удосконалення роботи медичної сестри у 

імунопрофілактиці. 

Рекомендовано впровадження 

пропозиції щодо удосконалення роботи 

медичної сестри у імунопрофілактиці для 

вирішення проблем вакцинації населення 

України від кору. 

Впровадження результатів 

досліджень 

X Науково-практична конференція з 

міжнародною участю «Вища освіта в 

медсестринстві: проблеми і перспективи» - 

24 жовтня 2019 року, Житомир 

Англомовна конференція «Current 

Trends in Young Scientists’ Reseаrch» – 

April 11, 2019 Zhytomir – Current measles 

outbreaks in Ukraine and how to protect 

yourself. 

BIMCO 2020 – 7-8 Квітня, 2020 

Чернівці. Збірник матеріалів 

Буковинського міжнародного медико-

фармацевтичного конгресу студентів і 

молодих учених, «BINCO JOURNAL» 

С.175 – Вакцинація КПК в Україні, ризики 

відмови від щеплення. 

РОЗДІЛ 1 

Формування імуопрофілактики в 

україні та її проблеми (аналітичний 

огляд джерел наукової літератури) 

1.1. Основні поняття щодо 

імунопрофілактики 

1.2. Історія імунопрофілактики  

1.3. Проблемі нормативо правового 

характеру. 

РОЗДІЛ 2 

Програма, обсяг та методи 

дослідження 

2.1 Етапи дослідження 

2.2 Методи дослідження 

РОЗДІЛ 3 

Обгрунтування ролі медичної 

сестри пмсд в імунопрфлактиці кору 

3.1 Гендерна приналежність 

3.2 Вік 

3.3 Освітній ступінь 

3.4 Визначення рівня захворюваності 

на кір серед респондентів 

3.5 Рівень вакцинації 

3.6 Обізнаність респондентів щодо 

груп ризику 

3.7 Ускладнення 

3.8 Результати вивчення обізнаності 

респондентів щодо протипоказів щеплення 

КПК 

3.9 Визначення рівня обізнаності 

медичних сестер щодо шляхів передачі 

вірусу кору 

3.10 Ранні клінічні прояви 

захворювання щодо кору 

3.11 Профілактика та етапи лікування 

кору та його ускладнень 

3.12 Причини відмови від планової 

вакцинації 

3.13 Помилкові твердження 

3.14 Можливість переливання крові 

3.15 Визначення імунних аспектів у 

респондентів щодо засобів щеплення 

пацієнтів 

3.16 Імунітет проти кору, паротиту і 

краснухи 
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3.17 Критерії збереження 

імунопрепаратів 

3.18 Інкубаційний період перед 

вакцинацією 

3.19 Жива вірусна вакцина 

3.20 Ревакцинація 

3.21 Інкубаційний період кору 

3.22 Результати поширення та 

розповсюдження інфікування серед 

здорового населення 

3.23 Тактика поводження медичних 

сестер з контактними особами 

Висновки 

Доведено, що практикуючи медичні 

сестри ПМСД найбільше обізнанані з 

питань імунопрофілактики, та мають 

високий рівень знать. Магістри обізнанні з 

питать імунопрофілактики достатньо та 

також мають високий рівень знань. 

Бакалаври не достатньо обізнані з питань 

імунопрофілактики, та мають середній 

рівень знань.  

Можемо зробити висновок, що в 

зв'язку з тим, що практикуючи медичні 

сестри мають достатньо практики, з ними 

проводять лекційні заняття та медичні 

конференції. Їхній рівень знань відповідає 

займаній посаді. Магістри маючи високий 

рівень знань, погвинні більше приділять 

уваги науковим конференціям та 

поновлювати свої знання. Бакалаври 

повинні удосконалювати свої знання, та 

практичні навички в роботі. 

Вивчаючи роль медичної сестри 

щодо імунопрофілактики кору на рівні 

ПМСД ми встановили що найбільше 

обізнані з питані профілактики данного 

захворювання є практикуючи медичні 

сестри, на другому місті магістри, на 

третьому бакалаври. Ми це можемо 

пояснити тим що практикуючи медичні 

сестри на рівні ПМСД більш частіше 

мають контакт і практичне застосування 

своїх знань щодо імунопрофілактики, 

ускладнень та лікування. Магістри та 

бакалаври мають нижчий рівень тільки в 

зв’язку з тим що в них відсутнє практичне 

спрямування та реалізація своїх знань. 

Згідно нами оброблених даних можемо 

підтвердити, що рівень обізнаності 

практикуючих медичних сестер ПМСД – 

95 %, магістрів – 90 %, бакалаврів – 84%. 

 

ПЕРЕЛІК ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ АВТОРА ЗА ТЕМОЮ ДОСЛІДЖЕННЯ 

1. BIMCO 2020 – 7-8 Квітня, 2020 Чернівці. Збірник матеріалів Буковинського 

міжнародного медико-фармацевтичного конгресу студентів і молодих учених, «BINCO 

JOURNAL» С.175 – Вакцинація КПК в Україні, ризики відмови від щеплення. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ОДИН З ІНСТРУМЕНТІВ 

ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ РОБОЧОГО ЧАСУ СТАРШИХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР В 

ЧАСТИНІ ОБЛІКУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 

 

Ладонюк Вікторія Валентинівна 

Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради 

 

АННОТАЦІЯ 

Ладонюк В.В. Впровадження 

інформаційних технологій як один з 

інструментів оптимізації витрат робочого 

часу старших медичних сестер в частині 

обліку лікарських засобів. Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Магістерська робота на здобуття 

освітнього ступеня магістра 

медсестринства за спеціальністю 223 

«Медсестринство», галузь 22 «Охорона 

здоров’я». Житомирський медичний 

інститут Житомирської обласної ради, 

Житомир, 2020. 

Актуальність дослідження. За 

висновками Всесвітньої організації 

охорони здоров’я, оптимальну систему 

охорони здоров’я можна побудувати 

тільки шляхом реформування та зміни 

застарілих  підходів щодо організації 

роботи медичних працівників. Одним з 

важливих напрямків цього процесу є 

запровадження сучасних інформаційних 

технологій. Проте в сучасних умовах 

проблема комп’ютеризації в закладах 

охорони здоров’я України залишається 

однією з актуальних і складних. До 

складових цієї проблеми варто віднести 

недостатнє наукове обґрунтування 

необхідності впровадження інформатизації 

в процес роботи середнього медичного 

персоналу.  

Мета дослідження - науково 

обґрунтувати необхідність впровадження 

інформаційних технологій в процес роботи 

старших медичних сестер для оптимізації 

витрат робочого часу в частині обліку 

лікарських засобів. 

Методи дослідження: Для 

досягнення поставленої мети використано 

методи системного аналізу, логічного 

узагальнення, статистичний (хронометраж) 

та медико-соціологічне дослідження 

(анкетування) серед старших медичних 

сестер. Дослідження проводилось в 2018 - 

2019 роках на базах Комунального 

некомерційного підприємства (КНП) 

«Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. 

Гербачевського» Житомирської обласної 

ради (ЖОР), КНП «Житомирська обласна 

дитяча клінічна лікарня» ЖОР та КНП 

«Житомирський обласний онкологічний 

диспансер» ЖОР. Опитування 54 старших 

медичних сестер проведено за допомогою 

спеціально розробленої анкети з метою 

аналізу показників впливу запровадження 

інформаційних технологій на витрати 

робочого часу старших медичних сестер в 

контексті обліку лікарських засобів та 

виробів медичного призначення та 

дослідження організації роботи старшої 

медичної сестри відділення медичного 

закладу для надання стаціонарної медичної 

допомоги.  

Результати. Встановлено, що у 

структурі витрат часу старших медичних 

сестер робота, пов’язана із забезпеченням 

обліку медикаментів та виробів медичного 

призначення, знаходиться на другому 

рейтинговому місці, на її виконання 

витрачається в середньому 132 хв. 

протягом дня. 

Визначено за результатами 

проведеної самооцінки досить низький 

рівень володіння медичним сестрами 

базовими навичками роботи з «офісними» 

програмами (2,88 бали за 5 бальною 

шкалою); 

За результатами проведеного 

хронометражу визначено, що витрати часу 

при паперовому обліку у 2,5 рази 

перевищують аналогічний показник при 

автоматизованому обліку. На нашу думку, 

отримані результати переконливо доводять 

необхідність запровадження 

інформаційних технологій в роботу 

старших медичних сестер. 

Висновки. Проведеним 

дослідженням науково обґрунтовано та 

доведено доцільність впровадження 
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інформаційних технологій в процес роботи 

старших медичних сестер для оптимізації 

витрат робочого часу в частині 

електронного обліку лікарських засобів та 

виробів медичного призначення, що 

істотно зменшує витрати робочого часу та 

є безсумнівно доцільним у всіх закладах 

охорони здоров’я.  

Тому одним з найважливіших та 

першочергових аспектів реформування 

галузі охорони здоров’я України в частині 

вторинної та третинної допомоги є 

автоматизація робочого місця, створення 

та встановлення потрібних програм з 

метою організації оптимального розподілу 

функціонального навантаження медичних 

сестер 

Ключові слова: інформаційні 

технології, старша медична сестра, облік, 

автоматизація,  комп’ютерні програми, 

лікарські засоби. 

ABSTRACT 

Ladoniuk V. V. Introduction of 

information technologies as one of the tools 

for optimizing the cost of work time of senior 

nurses in terms of accounting for medicine. 

Qualifying scientific work on the rights of the 

manuscript. Master thesis for obtaining a 

master degree in nursing, specialty 223 

«Nursing», branch 22 «Healthcare». MHEI 

Zhytomyr medical institute of Zhytomyr 

regional council, Zhytomyr, 2020. 

Topicality of research. According to 

the World Health Organization (WHO), an 

optimal healthcare system can only be built 

by reforming and changing outdated 

approaches to the organization of work of 

healthcare specialists. One of the most 

important directions of this process is the 

introduction of modern information 

technologies. However, in modern conditions, 

the computerization in healthcare facilities of 

Ukraine remains one of the most pressing and 

complex issues. The components of this 

problem include insufficient scientific 

substantiation of the need for introduction of 

informatization in the work of paramedics. 

Aim of research is to scientifically 

substantiate the need for introduction of 

information technologies (ITs) in the process 

of senior nurses’ carrying out functional 

responsibilities with the intention to optimize 

work time expenses while managing medical 

drugs and other types of medicine. 

Research methods: To achieve this 

goal, methods of systematic analysis, logical 

generalization, statistical (timing), medical 

and sociological research (questionnaires) 

among senior nurses were used. The study 

was conducted in 2018 - 2019 on the basis of 

the Municipal Non-Profit Enterprise (MNPE) 

«O.F. Herbachevsky Regional Clinical 

Hospital.» of Zhytomyr regional council 

(ZRC), Municipal Non-Profit Enterprise 

«Zhytomyr Clinical Children’s Hospital» of 

ZRC and Municipal Non-Profit Enterprise 

«Zhytomyr Regional Oncology Center» of 

ZRC. A survey of 54 senior nurses was 

conducted using a specially designed 

questionnaire in order to analyze the impact 

of information technology on the work time 

expenses of senior nurses in the context of 

accounting for medicine and medical 

equipment, as well as the investigation of the 

organizational peculiarities of the senior 

nurses providing inpatient care. 

Results. It is established that in the 

structure of work time spent by senior nurses, 

the work related to ensuring the accounting of 

medicine and medical equipment is in the 

second place, for it takes an average of 132 

minutes to perform during the day. 

According to the results of the self-

assessment, a rather low level of mastery of 

nurses' basic skills of working with "office" 

software was determined (2.88 points on a 5-

point scale); 

According to the results of the 

timekeeping, it is determined that the time 

spent on paper accounting is 2.5 times higher 

than the same indicator in automated 

accounting. In our opinion, the obtained data 

convincingly proves the need to introduce 

information technology in the work of senior 

nurses. 

Conclusions. The study scientifically 

substantiates and proves the feasibility of 

introducing information technology in the 

work of senior nurses to optimize the cost of 

work time in terms of electronic accounting of 

medicine and medical equipment, which 

significantly reduces the time cost and is 

undoubtedly appropriate in all healthcare 

facilities.  
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Therefore, one of the most important 

and priority aspects of health care reform in 

Ukraine in terms of secondary and tertiary 

care is the automation of the workplace, the 

creation and installation of the necessary 

software to organize the optimal distribution 

of the functional load of nurses and senior 

nurses. 

Key words: information technologies, 

senior nurse, accounting, automation, 

computer software, medicine. 

ВСТУП 

Актуальність дослідження: 

Багатовіковий розвиток людства був 

пов’язаний з паралельним розвитком 

науки, виробництва, мистецтва та освіти, 

що призвело до виникнення грандіозних 

соціально-технічних структур, що 

задовольняють інформаційні потреби 

суспільства. Сучасний етап розвитку 

охорони здоров’я характеризується 

підвищенням технологічності надання 

медичної допомоги. В останнє десятиріччя 

було розроблено та впроваджено в 

медичну практику ряд ефективних 

медичних технологій. За висновками 

Всесвітньої організації охорони здоров’я 

(ВООЗ), оптимальну систему охорони 

здоров’я можна побудувати тільки шляхом 

реформування та зміни застарілих підходів 

щодо організації роботи медичних 

працівників. Одним з напрямків цього є 

запровадження сучасних інформаційних 

технологій (ІТ), які все більше 

використовуються у галузі охорони 

здоров’я, що буває зручним, а часом 

просто необхідним. За останні 20 років 

застосування комп’ютерів в медицині 

значно зросло, оскільки практична 

медицина стає все більш автоматизованою. 

 Останніми роками в Україні 

активно відбувається реформування 

охорони здоров’я (ОЗ). Ця реформа 

розпочата з січня 2018 року з первинної 

ланки медицини, тобто сімейних лікарів, 

терапевтів та педіатрів, і до сьогодні ще 

триває. З 2020 року очікується 

впровадження принципу «гроші ходять за 

пацієнтом» на вторинному та третинному 

рівнях медичної допомоги. Разом з цим у 

більшості закладів охорони здоров’я нашої 

країни причиною затримки реформування 

можуть стати недостатній рівень 

впровадження комп’ютеризації, 

інформаційних технологій в процес роботи 

медичного персоналу. Їх використання, за 

результатами багатьох досліджень, 

нададуть змогу оптимізувати організацію 

робочого часу старшої медичної сестри. 

Тому, одним з найважливіших та 

першочергових аспектів реформування 

галузі в частині вторинної та третинної 

допомоги є автоматизація робочого місця, 

створення та встановлення потрібних 

програм з метою організації оптимального 

розподілу функціонального навантаження 

медичних сестер, в якому значний об’єм 

займає процес обліку лікарських засобів 

(ЛЗ) та виробів медичного призначення. 

Потребують визначення методи 

державного регулювання медичного 

сектору галузі охорони здоров’я за 

допомогою автоматизації процесів 

моніторингу, управління обігом ЛЗ, 

організації збирання й оброблення 

електронної інформації з усіх регіонів і 

надання накопиченої інформації 

учасникам системи охорони здоров’я. 

Різним аспектам зазначених питань 

присвячено праці Пономаренка М. С., 

Трохимчука В. В., Заліської О. М., Загорія 

В. А., Сятині М. Л., Шматенка О. П., 

Парновського Б. Л., Бушуєвої І. В., 

Посилкіної О. В., Слабого М. В., 

Косяченка К. Л. та ін. Проблеми 

організації обліку в умовах використання 

комп’ютерних програм були предметом 

досліджень багатьох вчених, зокрема Ф.Ф. 

Бутинця, С.В. Івахненка, В.П. 

Завгороднього та ін. Частину робіт 

присвятили питанням розвитку 

інформаційних технологій О.П. Мінцер, 

О.Ю. Майоров. Серед інших досліджень, 

присвячених комунікаціям в системі 

охорони здоров’я України, варто виділити 

праці Громовик Б. П., Грошовий Т. А., 

Кричковська А. М., Нємченко А. С. та ін. 

Однак питання впровадження 

інформаційних технологій в частині обліку 

лікарських засобів залишаються 

актуальними й потребують подальших 

досліджень і рекомендацій 

Багатопрофільні лікарні витрачають 

десятки тисяч гривень на закупівлю 
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паперових журналів обліку, а іноді і 

нестачу ліків та медичних виробів 

медпрацівники виправдовують 

неуважністю при математичних 

розрахунках. І мають рацію, адже при 

здійсненні матеріального обліку згідно з 

наказами Міністерство охорони здоров’я 

(МОЗ) та посадовими інструкціями, старші 

медичні сестри витрачають на ведення 

обліку ЛЗ значну частину робочого часу. 

Тому, керівники окремих лікарень уже 

запровадили на базі своїх лікувально-

профілактичних закладів (ЛПЗ) 

електронний облік ресурсів, що гарантує 

прозорість, автоматичний підрахунок 

кількості та доступ з будь-якого 

комп’ютера закладу. 

Інформаційна технологія — це 

сукупність системних i масових cпocoбiв 

та прийомів обробки інформації в усіх 

видах діяльності людини з використанням 

сучасних засобів зв’язку, поліграфії, 

обчислювальної техніки та програмного 

забезпечення за допомогою прикладної 

інформатики та ін.  

Облік лікарських засобів і 

медичних виробів – компонент медичної 

інформаційної системи, що надає 

можливість здійснювати облік 

медикаментів відповідно до вимог наказу 

МОЗ № 635 від 09.09.2014 року, 

базуючись на реєстрі зареєстрованих в 

Україні лікарських засобів з урахуванням 

інформації про їх заборону та поновлення 

обігу. 

Розвиток сервісу та можливостей 

роботи, передавання даних по Інтернету та 

локальних мережах відбилися й на тренді 

розробок програмного забезпечення (ПЗ) 

для медицини. За словами старшого віце-

президента компанії IDC Ф. Дженса, світ 

інформаційних технологій переходить на 

третю платформу, ключовими елементами 

якої є мобільні смарт-пристрої, хмарні 

обчислення, соціальні мережі та аналітика 

великих даних. 

Український ринок лікарських 

засобів досить розвинений і формується як 

за рахунок внутрішнього виробництва, так 

і за рахунок імпортних поставок. Сьогодні 

в Україні існує понад 22,5 тисячі 

лікарських засобів, що охоплюють 

практично всі фармакотерапевтичні групи. 

Тенденції в наданні стаціонарної 

медичної допомоги показують 

необхідність поліпшення обміну 

інформацією між лікарями різних рівнів 

надання медичної допомоги, вузькими 

спеціалістами та медичним 

менеджментом. Очікується, що 

найближчим часом зміниться відношення 

до широкого використання електронних 

медичних записів. І як показують 

маркетингові дослідження, використання 

комп’ютерних технологій досягне 

максимуму.  

В сучасних умовах проблема 

автоматизації обліку ЛЗ та виробів 

медичного призначення в закладах 

охорони здоров’я (ЗОЗ) України 

залишається однією з актуальних і 

складних. Перш за все це, пов’язано з 

необхідністю значних витрат на ПЗ та 

наявністю кваліфікованого персоналу, 

який вільно володіє комп’ютерною 

технікою, а також процесом ведення 

обліку. 

Актуальність дослідження значною 

мірою посилюється через відсутність 

бажання керівників деяких закладів 

охорони здоров’я та окремих медичних 

сестер впроваджувати сучасні ІТ та 

змінювати застарілу та роками 

відшліфовану систему роботи щодо обліку 

лікарських засобів. В результаті 

знижується ефективність роботи як 

старшої медичної сестри зокрема, так і 

медичного персоналу відділення в цілому.  

Серед невирішених складових є 

недостатнє наукове обґрунтування 

необхідності впровадження інформаційних 

технологій в процес роботи старших 

медичних сестер для оптимізації витрат 

робочого часу в частині обліку лікарських 

засобів на сучасному етапі. Зважаючи на 

значущість проблеми в умовах сучасності, 

її актуальність, нами обрано темою 

наукового пошуку: «Впровадження 

інформаційних технологій в процес роботи 

старших медичних сестер для оптимізації 

витрат робочого часу в частині обліку 

лікарських засобів». 
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Об’єкт дослідження: організація 

роботи старших медичних сестер закладів 

для надання стаціонарної допомоги. 

Предмет дослідження: 

функціональні обов’язки, розподіл 

робочого часу старших медичних сестер, 

використання інформаційних технологій у 

медичних закладах. 

Мета дослідження: науково 

обґрунтувати необхідність впровадження 

інформаційних технологій в процес роботи 

старших медичних сестер для оптимізації 

витрат робочого часу в частині обліку 

лікарських засобів. 

Завдання дослідження: 

1. Вивчити та проаналізувати вітчизняний 

та світовий досвід, наукові джерела за 

темою дослідження. 

2. Розробити спеціальну програму та 

методологічний інструментарій 

проведення наукового дослідження. 

3. Визначити структуру витрат робочого 

часу старших медичних сестер та науково 

обґрунтувати доцільність впровадження 

інформаційних технологій в роботу 

старших медичних сестер в частині обліку 

лікарських засобів та виробів медичного 

призначення, сформулювати загальні 

висновки, розробити практичні 

рекомендації. 

Методи дослідження:  

- бібліосемантичний – з метою вивчення 

існуючих закордонних та вітчизняних 

підходів щодо впровадження 

інформаційних технологій як одного з 

інструментів оптимізації витрат робочого 

часу медичного персоналу; 

- медико-соціологічний – для дослідження 

організації роботи старших медичних 

сестер медичних закладів для надання 

стаціонарної медичної допомоги; 

- статистичний – для аналізу результатів 

медико-соціологічного дослідження серед 

старших медичних сестер; 

- хронометраж – для аналізу показників 

впливу запровадження інформаційних 

технологій на витрати робочого часу 

старших медичних сестер в контексті 

обліку лікарських засобів та виробів 

медичного призначення. 

- системного аналізу та логічного 

узагальнення – надає можливість 

обґрунтувати впровадження 

інформаційних технологій як один з 

інструментів оптимізації витрат робочого 

часу старших медичних сестер в частині 

обліку лікарських засобів. 

 Наукова новизна полягає в 

обґрунтуванні доцільності запровадження 

інформаційних технологій у 

медсестринський процес, що надає 

можливість оптимізувати структуру витрат 

робочого часу медичного персоналу.  

Практичне значення одержаних 

результатів полягає в тому, що 

використання автоматизованого обліку 

лікарських засобів у відділеннях лікарень 

зменшує витрати часу на виконання цієї 

частини функціональних обов’язків. 

Отримані дані використовуються у 

професійній діяльності старших медичних 

сестер у ході впровадження медичної 

реформи на вторинному та третинному 

рівнях. 

 Впровадження результатів 

дослідження в практику здійснено у 

лікарнях, на базі яких виконувалася 

наукова робота. 

 Апробація результатів 

дослідження. Матеріали магістерської 

роботи знайшли своє відображення у 

наступній публікації: 

1. Ладонюк В.В., Грищук С.М. 

Впровадження інформаційних 

технологій як один з інструментів 

оптимізації витрат робочого часу старшої 

медичної сестри в частині обліку 

лікарських засобів / В.В. Ладонюк, С.М. 

Грищук // Матеріали ІІ-ї регіональної 

міжвузівської студентської науково-

практичної конференції «Теоретичні та 

прикладні аспекти медико-біологічних 

наук», 21 травня 2020 року, м. Львів,  с.  

 Структура та обсяг роботи.  
Робота складається з анотації, вступу, 

3 розділів, висновків, практичних 

рекомендацій, списку використаних 

джерел та додатків. Повний обсяг роботи – 

83 сторінки друкованого тексту, з них: 71 

сторінки основного тексту, 7 сторінок 

літературних джерел та 5 сторінок 

додатків. Список використаних джерел 

місить 64 найменувань, з них 48 

кирилицею та 16 латиною. 
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РОЗДІЛ І 

Інформаційних технологій як один 

з інструментів оптимізації витрат 

робочого часу 

1.1. Інформаційні технології – один із 

напрямків реформування 

охорони здоров’я  

1.2. Формування медичного 

інформаційного простору в Україні 

РОЗДІЛ 2 

Програма, обсяги, етапи та методи 

дослідження 

РОЗДІЛ 3 

Наукове обґрунтування 

впровадження інформаційних 

технологій як одного з інструментів 

оптимізації витрат робочого часу 

старших медичних сестер в частині 

обліку лікарських засобів та виробів 

медичного призначення 

3.1. Основні напрямки діяльності 

старшої медичної сестри 

3.2. Результати медико-

соціологічного дослідження серед старших 

медичних сестер 

3.3. Результати хронометражу витрат 

часу на здійснення обліку лікарських 

засобів шляхом електронного та 

паперового обліку  

ВИСНОВКИ 

1. За результатами аналізу наукової 

літератури встановлено, що одним з 

пріоритетних напрямів розвитку системи 

охорони здоров'я є створення єдиного 

медичного інформаційного простору, що 

дасть можливість керівникам медичним 

закладам налагодити ефективний сучасний 

менеджмент та оптимальне використання 

ресурсів. Тому інформаційні технології 

повинні стати основною складовою 

системи ведення процесу обліку діяльності 

лікарень, що забезпечить його 

достовірність, чіткість та оперативність. 

Враховуючи це, одним з найважливіших та 

першочергових аспектів реформування 

галузі охорони здоров’я України в частині 

вторинної та третинної допомоги є 

автоматизація робочого місця, створення 

та встановлення потрібних програм з 

метою організації оптимального розподілу 

функціонального навантаження медичних 

сестер. 

2. Встановлено за результатами 

опитування, що у структурі витрат часу 

старших медичних сестер робота, 

пов’язана із забезпеченням обліку 

медикаментів та виробів медичного 

призначення, знаходиться на другому 

рейтинговому місці, на її виконання 

витрачається в середньому 132 хв. 

протягом робочого дня (при забезпеченні 

ліками 30% пацієнтів). 

3. Визначено за результатами 

проведеної самооцінки низький рівень 

володіння медичним сестрами базовими 

навичками роботи з «офісними» 

програмами (2,88 бали за 5 бальною 

шкалою); 

4. Доведено, що впровадження 

інформаційних технологій в частині 

електронного обліку ЛЗ та ВМП у 

відділенні достовірно зменшує витрати 

робочого часу, тому є доцільною у всіх 

закладах охорони здоров’я. За 

результатами проведеного хронометражу 

визначено, що витрати часу при 

автоматизованому обліку у 2,5 рази менші, 

ніж при паперовому обліку.  

 

 

 

ПЕРЕЛІК ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ АВТОРА ЗА ТЕМОЮ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1. Ладонюк В.В., Грищук С.М. Впровадження інформаційних технологій як один з 

інструментів оптимізації витрат робочого часу старшої медичної сестри в частині обліку 

лікарських засобів / В.В. Ладонюк, С.М. Грищук // Матеріали ІІ-ї регіональної міжвузівської 

студентської науково-практичної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти медико-

біологічних наук», 21 травня  2020 року, м. Львів,  с.  
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗВО 

 

Любецька Владислава Юріївна 

Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради 

 

АНОТАЦІЯ 

Любецька В.Ю. Стратегічне 

управління якістю освітньої діяльності у 

ЗВО. Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. Магістерська робота на 

здобуття освітнього ступеня магістра 

медсестринства за спеціальністю 223 

«Медсестринство», галузь 22 «Охорона 

здоров'я». КВНЗ «Житомирський 

медичний інститут» Житомирської 

обласної ради, Житомир, 2020. 

Актуальність дослідження. 

Незаперечним є те, що сьогодні в Україні 

відбуваються економічні та соціальні 

реформи, формуються нові підходи до 

процесу управління всіма галузями 

господарства й соціально-культурної 

сфери, які потребують наукового аналізу й 

об’єктивного, адекватного відображення 

причинно-наслідкових процесів в 

управлінні сучасною освітою. 

Тим часом проблема визначення 

якості підготовки фахівців для галузі 

охорони здоров’я України та стратегічне 

управління цією якістю досі залишається 

не вирішеною. 

Українська вища медична школа до 

теперішнього часу накопичила багатий 

досвід, який створює необхідні 

передумови для переведення професійної 

освіти в галузі медицини в новий якісний 

стан. Разом з тим в цій галузі існує ряд 

суперечностей, які вказують на 

невідповідність між зростаючими 

вимогами до якості вищої медичної освіти 

та недостатньою розробленістю цієї 

проблеми в педагогічній науці. 

Саме тому виникає потреба у 

пошуку нових підходів, форм і змісту 

процесу управління якістю освітньої 

діяльності у закладах вищої освіти, що, в 

свою чергу, потребує високої професійної 

підготовки керівників цих закладів, 

створення відповідних моделей та 

програм. 

Мета дослідження – розробити, 

теоретично обґрунтувати та 

експериментально перевірити модель 

стратегічного управління якістю освітньої 

діяльності у закладі вищої освіти. 

Методи дослідження. Вирішення 

поставленої мети здійснювалося за 

допомогою комплексу методів: 

теоретичні: аналіз та систематизація 

наукової літератури з питань стратегічного 

управління якістю освітньої діяльності у 

ЗВО; конкретизація, систематизація 

наукових категорій з питань управління 

якістю освітньої діяльності у ЗВО; 

вивчення нормативних, директивних 

документів щодо управління якістю 

освітньої діяльності у ЗВО; емпіричні: 

спостереження, бесіда, анкетування; 

методи обробки та аналізу результатів 

дослідження; експериментальні: 

констатувальний і формувальний 

експеримент, які дали можливість 

з’ясувати структуру, зміст, призначення 

програми стратегічного управління якістю 

освіти у ЗВО сфери охорони здоров’я, 

визначити вплив розробленої програми на 

результативність діяльності ЗВО. 

Результати. Теоретично 

обґрунтовано й експериментально 

перевірено модель стратегічного 

управління якістю освітньої діяльності у 

закладі вищої освіти, реалізація якої 

базується на наукових дослідженнях 

технологічних аспектів управлінського 

процесу в системі освіти та адаптованих до 

управління ЗВО; розроблено програму 

стратегічного управління якістю освітньої 

діяльності в закладі вищої освіти. 

На основі визначених цілей, 

напрямків і завдань забезпечення якості 

освіти та стратегічного управління якістю 

освітньої діяльності у закладі вищої освіти, 

після проведення діагностичного 

анкетування нами в даній роботі було 

представлено Програму стратегічного 

управління якістю освіти у ЗВО сфери 

охорони здоров’я. 

До цієї програми також додано 

декілька практичних рекомендацій, що 



21 

поліпшать її реалізацію. 

Результати магістерського 

дослідження можуть бути використані у 

практичній діяльності керівників ЗВО, у 

процесі самоосвіти керівників ЗВО. 

Висновки. Забезпечення високої 

якості освіти на основі збереження його 

фундаментальності та відповідності 

потребам особистості, суспільства і 

держави продовжує залишатися основним 

завданням політики держави в освітній 

сфері. Завдання підвищення рівня якості 

освіти є багатоаспектною, особливо в 

умовах розвитку конкуренції на ринку 

освітніх послуг. 

Ключові слова: якість вищої 

освіти, стратегічне управління закладом 

вищої освіти, стратегічне управління 

якістю освітньої діяльності, модель 

стратегічного управління якістю освіти. 

ANNOTATION 

Actuality of research. It is 

indisputable that economic and social reforms 

are taking place in Ukraine today, new 

approaches are being formed to the process of 

managing all sectors of the economy and 

socio-cultural sphere, which require scientific 

analysis and an objective, adequate reflection 

of the cause and effect processes in the 

management of modern education. 

Meanwhile, the problem of 

determining the quality of training for health 

professionals in Ukraine and the strategic 

management of this quality remains 

unresolved. 

To date, the Ukrainian Higher Medical 

School has accumulated a wealth of 

experience that creates the necessary 

prerequisites for the transition to professional 

qualification in the field of medicine. At the 

same time, there are a number of 

contradictions in this area, which point to a 

discrepancy between the increasing 

requirements for the quality of higher medical 

education and the underdevelopment of this 

problem in pedagogical science. 

That is why there is a need to find new 

approaches, forms and content of the process 

of quality management of educational 

activities in higher education institutions, 

which, in turn, requires high professional 

training of heads of these institutions, creation 

of appropriate models and programs. 

The purpose of the study is to 

develop, theoretically substantiate and 

experimentally test the model of strategic 

quality management of educational activity in 

higher education. 

Methods of research. The goal was 

solved with the help of a set of methods: 

theoretical: analysis and systematization of 

scientific literature on strategic management 

of the quality of educational activities in the 

HEA; specification, systematization of 

scientific categories on quality management 

of educational activities in the HEA; study of 

normative, directive documents on quality 

management of educational activity in ZVO; 

empirical: observation, conversation, 

questioning; methods of processing and 

analysis of research results; Experimental: a 

test and formulation experiment that made it 

possible to find out the structure, content, 

designation of a strategic program for quality 

management of education in the HEA of 

health care, to determine the impact of the 

developed program on the effectiveness of 

HSE activities. 

Results. The model of strategic 

management of quality of educational activity 

in higher education institution is theoretically 

substantiated and experimentally verified, the 

realization of which is based on scientific 

researches of technological aspects of the 

administrative process in the education 

system and adapted to the management of 

HEA; the program of strategic quality 

management of educational activity in higher 

education institution has been developed. 

Based on the defined goals, directions 

and tasks of quality assurance of education 

and strategic management of quality of 

educational activity in the institution of higher 

education, after carrying out the diagnostic 

questionnaire in this work we presented the 

Program of strategic management of quality 

of education in health care HEA. 

The program also includes some 

practical recommendations that will improve 

its implementation. 

The results of the master's study can 

be used in the practical activity of the HEI 
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leaders, in the process of self-education of the 

HEI leaders. 

Conclusions. Ensuring a high quality 

of education based on the preservation of its 

fundamentality and compliance with the 

needs of the individual, society and the state 

continues to be the main task of the state 

policy in the educational sphere. The task of 

improving the quality of education is 

multifaceted, especially in the context of 

competition in the educational services 

market. 

Keywords: quality of higher 

education, strategic management of higher 

education institution, strategic quality 

management of educational activity, model of 

strategic quality management of education. 

ВСТУП 

Актуальність дослідження. 

Незаперечним є те, що сьогодні в Україні 

відбуваються економічні та соціальні 

реформи, формуються нові підходи до 

процесу управління всіма галузями 

господарства й соціально-культурної 

сфери, які потребують наукового аналізу й 

об’єктивного, адекватного відображення 

причинно-наслідкових процесів в 

управлінні сучасною освітою. 

Реформування системи вищої 

професійної освіти, що здійснюється в 

сучасний період, передбачає істотне 

підвищення його якості відповідно до 

ринкових моделей його організації і 

функціонування. Ця ідея, зокрема, 

підкреслена в документах Болонської 

декларації (1999), метою якої є 

формування загальноєвропейського 

простору вищої освіти і закріплення за 

європейською вищою школою провідних 

позицій у світі. 

У сучасному світі більшість послуг 

(в тому числі й освітніх) має товарну 

природу, тобто послуги можуть бути 

продані і куплені. Отже, для вивчення та 

управління їх якістю можна застосовувати 

принципи і методи менеджменту, згідно з 

якими якість виробничого процесу 

складається з трьох компонентів: якість 

ресурсів (матеріальних і людських), якість 

самого процесу (технології) і якість його 

продукту – результату. 

Тим часом проблема визначення 

якості підготовки фахівців для галузі 

охорони здоров’я України та стратегічне 

управління цією якістю досі залишається 

не вирішеною. У той же час намітилася 

тенденція до опису та оцінки результатів 

навчального процесу вищої школи через 

так званий «компетентнісний підхід» 

(В. І. Байденко, Ж. Делор, Ю. Колер, 

І. О. Зимня, Б. Оскарссон, Ю.Г.Татур та 

ін.). У працях В. Хутмахера, Дж. Равена, 

О. Жука, В. Лугового, О. Локшиної, 

І. Родигіної, Л. Хоружої розглянуто 

особливості впровадження 

компетентнісного підходу в практику 

навчання у закладах вищої освіти. Однак 

конкретні рекомендації з його реалізації в 

підвищенні якості підготовки фахівців ще 

науково не розроблені.  

Щоб оцінити якість результату 

навчання у вищій школі, необхідно 

виміряти його кількісно. В даний час для 

досягнення цієї мети широко 

використовується педагогічне тестування, 

якому притаманні такі властивості, як 

об’єктивність, технологічність, 

математична точність і швидкість, 

охоплення всього обсягу навчального 

матеріалу. Але результати виконаних в цій 

області досліджень не роблять істотного 

впливу на ефективність використання 

кількісних методів оцінювання якості 

освіти в практиці вимірювання результатів 

навчання. 

Головним дійовим суб’єктом 

освітнього процесу у вищій школі 

виступають викладачі, які, розробляючи і 

здійснюючи різноманітні педагогічні 

технології, реально забезпечують 

управління якістю підготовки медичних 

кадрів для професійної діяльності в галузі 

охорони здоров’я. Від педагогічної 

компетентності вченого, фахівця-

професіонала (лікаря, провізора та ін.), 

його професійно-особистісних 

характеристик залежать і якість освітнього 

процесу, і якість підготовки фахівців. 

Українська вища медична школа до 

теперішнього часу накопичила багатий 

досвід, який створює необхідні 

передумови для переведення професійної 

освіти в галузі медицини в новий якісний 
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стан. Разом з тим в цій галузі існує ряд 

суперечностей, які вказують на 

невідповідність між зростаючими 

вимогами до якості вищої медичної освіти 

та недостатньою розробленістю цієї 

проблеми в педагогічній науці. 

Саме тому виникає потреба у 

пошуку нових підходів, форм і змісту 

процесу управління якістю освітньої 

діяльності у закладах вищої освіти, що, в 

свою чергу, потребує високої професійної 

підготовки керівників цих закладів, 

створення відповідних моделей та 

програм. 

Проблема процесу управління 

закладами вищої освіти ґрунтовно 

розглянута в роботах Ю. Бабанського, 

Є. Березняка, В. Бондаря, Л. Даниленко, 

Ю. Конаржевського, О. Мармази, В. 

Маслова, В. Пікельної, С. Сисоєвої.  

Найбільш узагальненими, 

фундаментальними працями вітчизняних 

дослідників, у яких аналізуються і 

докладно описуються функції процесу 

стратегічного управління закладами вищої 

освіти є роботи Е. Березняка, 

JI. Даниленко, B. Пікельної. Якщо у 

монографії Е. Березняка функції процесу 

управління навчальним закладом 

розкриваються згідно з класичними 

поглядами, існуючими в теорії управління 

на цей процес, то в працях Л. Даниленко і 

B. Пікельної з’являються нові підходи, що 

більш адекватно відображають сучасні 

умови діяльності вищих навчальних 

закладів. 

Теоретичні аспекти вдосконалення 

якості сучасної освіти розглядалися у працях 

таких дослідників, як Н. Житник, З. Кучер, 

О. Сушенцева, В. Яковлева, Р. Абдулова, 

О. Лучанінова та ін. 

Актуальним проблемам підвищення 

якості професійної підготовки майбутніх 

фахівців з позицій організації особистісно-

орієнтованого навчання присвячені 

дослідження Н. Житник. 

Водночас, як засвідчує аналіз 

літературних джерел, питання процесу 

стратегічного управління розвитком 

закладу вищої освіти та якістю освітньої 

діяльності в ньому вивчено недостатньо. 

Враховуючи це, темою дипломної 

магістерської роботи було обрано 

«Стратегічне управління якістю 

освітньої діяльності у ЗВО». 

Мета дослідження: розробити, 

теоретично обґрунтувати та 

експериментально перевірити модель 

стратегічного управління якістю освітньої 

діяльності у закладі вищої освіти. 

Об’єкт дослідження – якість 

професійної підготовки медичних 

працівників. 

Предмет дослідження – 

стратегічне управління якістю освітньої 

діяльності. 

Завдання дослідження: 

− здійснити теоретичний аналіз 

процесу стратегічного управління якістю 

освітньої діяльності у ЗВО, виокремити 

існуючі проблеми і невирішені питання; 

− вивчити актуальний стан 

стратегічного управління якістю освітньої 

діяльності у ЗВО галузі охорони здоров’я 

України; 

− розробити, науково 

обґрунтувати та експериментально 

перевірити модель стратегічного 

управління якістю освітньої діяльності у 

закладі вищої освіти; 

− розробити програму 

стратегічного управління якістю освіти у 

ЗВО сфери охорони здоров’я. 

Методи дослідження. Вирішення 

поставленої мети здійснювалося за 

допомогою комплексу методів: 

теоретичні: аналіз та систематизація 

наукової літератури з питань стратегічного 

управління якістю освітньої діяльності у 

ЗВО; конкретизація, систематизація 

наукових категорій з питань управління 

якістю освітньої діяльності у ЗВО; 

вивчення нормативних, директивних 

документів щодо управління якістю 

освітньої діяльності у ЗВО; емпіричні: 

спостереження, бесіда, анкетування; 

методи обробки та аналізу результатів 

дослідження; експериментальні: 

констатувальний і формувальний 

експеримент, які дали можливість 

з’ясувати структуру, зміст, призначення 

програми стратегічного управління якістю 

освіти у ЗВО сфери охорони здоров’я, 



24 

визначити вплив розробленої програми на 

результативність діяльності ЗВО. 

Наукова новизна магістерського 

дослідження: 

− вперше розроблено, теоретично 

обґрунтовано й експериментально 

перевірено модель стратегічного 

управління якістю освітньої діяльності у 

закладі вищої освіти, реалізація якої 

базується на наукових дослідженнях 

технологічних аспектів управлінського 

процесу в системі освіти та адаптованих до 

управління ЗВО; 

− уточнено зміст понять 

«стратегічне управління», «стратегічне 

управління якістю освітньої діяльності у 

ЗВО» як теоретичної основи дослідження; 

− дістали подальшого розвитку 

функції управління якістю освітньої 

діяльності: планування, організація, 

мотивація, контроль, прогнозування, 

моделювання, зворотного зв’язку, 

інформаційного забезпечення аналізу 

корекції. 

Практична значущість 

проведеного магістерського дослідження 

полягає в узагальненні основ стратегічного 

управління якістю освітньої діяльності в 

закладі вищої освіти; апробації 

діагностики процесу стратегічного 

управління якістю освітньої діяльності в 

закладі вищої освіти; розроблені програми 

стратегічного управління якістю освітньої 

діяльності в закладі вищої освіти. 

Результати магістерського 

дослідження можуть бути використані у 

практичній діяльності керівників ЗВО, у 

процесі самоосвіти керівників ЗВО. 

Структура дослідження: 

обумовлена логікою дослідження, його 

завданнями і складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків до розділів, загальних 

висновків, списку використаних джерел та 

додатків. Загальний обсяг дипломної 

магістерської роботи становить 120 

сторінок, основний текст викладено на 104 

сторінках. Робота містить 3 таблиці, 2 

рисунки, 1 додаток. Список використаних 

джерел налічує 83 найменування, з них 1 – 

іноземною мовою. 

 

РОЗДІЛ 1 

Теоретичні основи дослідження 

проблеми управління якістю освіти у 

закладі вищої освіти 

1.1 Якість вищої медичної освіти як 

феномен дослідження у світовій та 

вітчизняній науковій літературі 

1.2 Теоретичні засади стратегічного 

менеджменту освітньої діяльності у 

закладах вищої освіти 

РОЗДІЛ 2 

Моделювання системи 

стратегічного управління якістю освіти 

у закладах вищої освіти 

2.1 Системний підхід до 

стратегічного управління якістю освіти у 

закладах вищої освіти 

2.2 Критерії, правила і процедури 

оцінювання якості вищої медичної освіти 

РОЗДІЛ 3 

Експериментальне дослідження 

проблеми стратегічного управління 

якістю освіти у закладі вищої освіти 

3.1 Аналіз результатів 

експериментального дослідження 

3.2 Програма стратегічного 

управління якістю освіти у ЗВО сфери 

охорони здоров’я. 

ВИСНОВКИ 

Надання гарантій якості освіти і її 

визнання на національному та 

міжнародному рівні є важливою 

конкурентною перевагою 

університету/інституту в нинішніх 

соціально-демографічних умовах. 

Ефективне використання інструментів 

самоаналізу, інтеграція критеріїв оцінки 

якості різних міжнародних і національних 

стандартів, конкурсів щодо оцінки якості 

освіти та систем управління освітньою 

установою, а також здійснення соціально-

професійної акредитації – основні сучасні 

тренди в оцінці якості освіти. 

Забезпечення високої якості освіти 

на основі збереження його 

фундаментальності та відповідності 

потребам особистості, суспільства і 

держави продовжує залишатися основним 

завданням політики держави в освітній 

сфері. Завдання підвищення рівня якості 

освіти є багатоаспектною, особливо в 
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умовах розвитку конкуренції на ринку 

освітніх послуг. 

В даній роботі було проведено 

теоретичний аналіз процесу стратегічного 

управління якістю освітньої діяльності у 

ЗВО, на підставі якого були відокремлені 

існуючі проблеми і невирішені питання в 

сфері забезпечення якості освіти та 

управління нею. Було з’ясовано, що: 

1. Якість вищої професійної освіти 

– це сукупність складових її властивостей, 

що визначають високий рівень 

особистісної та функціональної готовності 

його суб’єктів до вирішення соціально і 

професійно обумовлених проблем й 

завдань. Однією з характеристик якості 

освіти виступає освіченість, субстратним 

носієм якої є особистість. Освіченість як 

результуюча сторона якості освіти 

включає в себе систему діяльнісних основ 

культури особистості, а також адекватну їй 

систему функціональних механізмів 

психіки і особистісних типологічних 

якостей, тобто освіченість притаманна 

особистості, яка обирає, оцінює, програмує 

і конструює різні види діяльності, що 

задовольняють її потреби в професійному 

саморозвитку й професійній 

самореалізації. 

2. Якість підготовки фахівців в 

системі вищої медичної освіти – це 

інтеграційна характеристика випускників 

закладів вищої освіти сфери охорони 

здоров’я, що відображає їх здатність 

компетентно і продуктивно здійснювати 

професійну діяльність. Воно поєднує в 

собі якість ресурсів, якість навчального 

процесу, якість кінцевого результату. 

3. Стратегічне управління якістю 

професійної підготовки лікарів та 

медичних сестер – складна, динамічна, 

рефлексивна система синергетичного типу, 

мета якої полягає в об’єднанні й інтеграції 

організаційних, методичних, наукових, 

управлінських ресурсів на основі наукових 

принципів та закономірностей і з 

урахуванням різноманітних факторів для 

підвищення ефективності вищої 

професійної освіти. 

4. У закладі вищої освіти сфери 

охорони здоров’я система управління 

якістю професійної підготовки лікарів та 

медичних сестер створюється з 

урахуванням його критеріїв і видів 

професійної діяльності, що формується в 

процесі навчання. 

5. Нормативною основою оцінки 

якості професійної підготовки лікарів та 

медичних сестер у ЗВО є державний 

освітній стандарт вищої професійної 

освіти, системоутворюючим елементом 

якого є кваліфікаційна характеристика 

випускника. 

6. Методологія розробки 

ефективної системи управління якістю 

освітньої діяльності у закладі вищої освіти 

сфери охорони здоров’я ґрунтується на 

створенні ієрархії його компонентів 

(кінцеві цілі, зміст, методи і засоби 

навчання, педагогічний контроль), 

починаючи з кваліфікаційної 

характеристики і основний освітньої 

програми державного освітнього 

стандарту і закінчуючи технологією 

навчання окремої дисципліни. 

7. Кількісне вимірювання 

результату навчання у закладі вищої освіти 

може бути проведено засобами 

педагогічного тестування при дотриманні 

рекомендацій теорії кваліметрії і 

валідності тестів цілям навчання на всіх 

його етапах (від теми окремої дисципліни 

до підсумкової державної атестації). 

8. Педагогічна компетентність 

викладачів медичних закладів вищої 

освіти – один із основних чинників 

забезпечення якості навчання, необхідна 

умова його ефективності. 

На підставі теоретичних досліджень 

було розроблено модель стратегічного 

управління якістю освітньої діяльності у 

закладі вищої освіти та програму 

стратегічного управління якістю освіти у 

ЗВО сфери охорони здоров’я. 

Власне побудова системи 

менеджменту якості у ЗВО являє собою 

формування конкретних науково-

теоретичних знань про різні аспекти цієї 

системи: 

1. Провідним чинником розвитку 

якості професійної підготовки студентів в 

системі вищої професійної освіти стає 

технологізація освітнього процесу, 

проектована на основі положень теорії 
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якості, кваліметрії, загального управління 

якістю. 

2. Фактором технологізації 

освітнього процесу виступають 

квалітативні технології як сукупність 

освітніх технологій, що відповідають 

вимогам квалітології.  

3. Основними умовами формування 

і сертифікації системи менеджменту якості 

ЗВО є механізми реалізації принципів 

міжнародного стандарту якості ISO 9000: 

2000, що визначають технологізацію 

освітнього процесу. 

Реалізація принципів процесного і 

системного підходів в управлінні якістю 

освіти у ЗВО представляється зараз 

найуспішнішою в плані забезпечення 

інноваційного характеру розвитку 

освітньої діяльності закладів вищої освіти, 

де одночасно реалізуються наступні три 

типи процесів: 

– розробка студентами реальних 

проектів в різних галузевих секторах; 

– проведення досліджень 

фундаментального і прикладного 

характеру; 

– використання освітніх 

технологій, що забезпечують студентам 

можливість вибору навчальних курсів. 

На основі визначених цілей, 

напрямків і завдань забезпечення якості 

освіти та стратегічного управління якістю 

освітньої діяльності у закладі вищої освіти, 

після проведення діагностичного 

анкетування нами в даній роботі було 

представлено Програму стратегічного 

управління якістю освіти у ЗВО сфери 

охорони здоров’я. 

До цієї програми також додано 

декілька практичних рекомендацій, що 

поліпшать її реалізацію:  

1. Державні освітні стандарти вищої 

професійної освіти лікарів та медичних 

сестер необхідно складати так, щоб 

кваліфікаційна характеристика стала 

системоутворюючим компонентом, і 

представляла собою: 

 сукупність видів професійної 

діяльності випускників, конкретизованих в 

діях, їх складових; 

 реалізацію вимог суспільства і 

відображення сучасного рівня розвитку 

медицини і її перспективи; 

 зазначені в кваліфікаційній 

характеристиці види діяльності були 

однозначні, діагностичними, досяжними в 

процесі навчання, зведеними в систему. 

2. Кількісне вимірювання 

(моніторинг) якості підготовки 

випускників на всіх етапах навчання у 

закладі вищої освіти можна проводити 

методом педагогічного тестування. При 

цьому тести повинні бути: 

 валідними за змістом 

нормативним документам (розділу ДОС 

ВПО - КХ), і цілям навчання (від теми 

дисципліни до кінцевих цілей її вивчення); 

 складеними з урахуванням вимог 

теорії педагогічних вимірювань. 

3. Для реалізації запропонованої 

системи управління якістю професійної 

підготовки фахівців необхідно створення 

адміністративних і громадських структур 

закладу вищої освіти. Центральний орган 

цих структур – Методичний центр, який 

виконує консультативну та контролюючу 

функцію на всіх рівнях (від дисципліни до 

спеціальності в цілому). Він повинен бути 

укомплектований високопрофесійними 

викладачами, які володіють методикою 

управління навчальним процесом і 

підпорядковуються безпосередньо 

ректору. Управлінські рішення за 

поданням Методичного центру ухвалює 

Вчена рада закладу вищої освіти. 

Проектування навчального процесу 

навчання спеціальності і контроль за 

реалізацією проекту здійснює 

адміністративна структура – деканат 

(заступник декана з навчального процесу) і 

громадська структура – методична рада 

спеціальності. На рівні адміністративної 

структури – кафедри – керувати якістю 

навчання має завідувач кафедрою і 

завідувач навчальною частиною кафедри, 

враховуючи результати обговорень 

методичних питань на конференції 

кафедри. 

4. Педагогічну компетентність 

викладачів закладу вищої освіти можна 

підвищити в системі післядипломної 

освіти. При цьому навчальні плани і 
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програми, сама технологія навчання 

викладачів повинні будуватися на основі 

діяльнісного підходу. Навчання 

конкретним дисциплінам має базуватися 

на знанні викладачами загальних 

положень педагогіки вищої школи – 

принципів розробки та застосування 

ефективної технології навчального 

процесу. 

Окремо слід звернуть увагу на 

підвищення професійної майстерності 

науково-педагогічних працівників 

університету/інституту та впровадження 

інноваційних педагогічних технологій в 

повсякденну освітню практику ЗВО. 

Становлення нової системи освіти, 

орієнтованої на входження у світовий 

освітній простір, потребує суттєвих змін 

інноваційного спрямування в підготовці 

майбутніх фахівців та формуванні їх 

професійних компетентностей. Сутністю 

інноваційних процесів в освіті є вивчення, 

узагальнення й розповсюдження 

передового педагогічного досвіду та 

впровадження досягнень психолого-

педагогічної науки в практику. Проте 

проблема освітньої інноватики 

знаходиться в стані розробки. Цьому 

сприяє загострення суперечностей між 

фундаментальними науковими знаннями і 

складністю їх практичного використання, 

між створенням нового педагогічного 

знання і його досвідним впровадженням як 

інноваційного. Всі ці проблеми 

потребують подальших досліджень. 
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РОЛЬ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ В ПРОФІЛАКТИЦІ ТА РАННІЙ ДІАГНОСТИЦІ 

ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ ВІЗУАЛЬНИХ ЛОКАЛІЗАЦІЙ 

 

Мацієвська Ольга Анатоліївна 

Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради 

 

АНОТАЦІЯ 

Мацієвська О.А. Роль медичної 

сестри в профілактиці та ранній 

діагностиці злоякісних новоутворень 

візуальних локалізацій. Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Магістерська робота на здобуття 

освітнього ступеня магістра 

медсестринства за спеціальністю 223 

«Медсестринство», галузь 22 «Охорона 

здоров’я». Житомирський медичний 

інститут Житомирської обласної ради, 

Житомир, 2020. 

Актуальність дослідження. 

Злоякісні новоутворення – одна з 

найважливіших медико-біологічних та 

соціально-економічних проблем охорони 

здоров’я в Україні. Захворюваність на рак 

стабільно зростає, а ризик захворіти 

збільшується через несприятливу 

екологічну ситуацію та значне постаріння 

населення. Злоякісні новоутворення разом 

із захворюваннями серцево-судинної 

системи визначають рівень здоров’я нації 

– вже сьогодні це проблема не тільки 

системи охорони здоров’я й національної 

безпеки України. 

Мета дослідження – дослідити 

методи профілактики та ранньої 

діагностики злоякісних новоутворень 

візуальної локалізації, поглибити знання 

медичних сестер про заходи профілактики 

та ранньої діагностики злоякісних 

новоутворень візуальної локалізації. 

Методи дослідження. Для 

досягнення мети використано теоретичний 

аналіз літературних джерел та медико-

соціологічне дослідження (анкетування) 50 

студентів, віком 18-25 років 

Житомирського медичного інституту 

Житомирської обласної ради, 50 студентів, 

віком 18-25 років Житомирського 

державного університету імені Івана 

Франка та 50 студентів, віком 18-25 років 

Державного університету «Житомирська 

політехніка» за допомогою розробленого 

авторського опитувальника. 

Результати. В результаті 

проведеного аналізу з теми магістерської 

роботи ми дійшли до висновку: злоякісні 

пухлини - небезпечний патологічний 

процес, що розвивається в молочній залозі 

і дана проблема ускладнюється 

збільшенням кількості випадків раку 

молочної залози серед жінок молодше 40 

років. 

Проведений аналіз в 

Житомирському медичному інституті 

Житомирської обласної ради, 

Житомирському державному університеті 

імені Івана Франка, Дуржавному 

університеті «Житомирська політехніка» 

щодо знань про профілактику та ранню 

діагностику злоякісних новоутворень 

візуальної локалізації. 

В результаті проведеного 

соціологічного дослідженн обґрунтована 

необхідність проведення лекцій щодо 

інформації про ранні симптоми 

онкологічних захворювань серед 

населення, оскільки лише студенти ЖМІ 

ознайомленні з даними симптомами (88%). 

Висновки. В результаті 

проведеного аналізу науково - методичної 

літератури з теми магістерської роботи ми 

дійшли до висновку: злоякісні пухлини - 

небезпечний патологічний процес, що 

розвивається в організмі людини. 

Вважаємо, що у профілактиці 

злоякісних новоутворень значною повинна 

зрости роль медичних сестер закладів 

охорони здоров'я. Її обізнаність в питаннях 

ранньої діагностики, профілактики, 

лікування, догляду за пацієнтами, 

сприятиме пошуку шляхів попередження 

злоякісних новоутворень, включаючи 

тісну співпрацю медичних сестер з 

населенням щодо інформування про 

заходи профілактики злоякісних 

новоутворень візуальної локалізації.  
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Для досягнення позитивного ефекту 

медична сестра повинна також проводити 

санітарно-просвітницьку роботу серед 

населення щодо питань профілактики та 

ранньої діагностики злоякісних 

новоутворень візуальної локалізації. 

Практичні рекомендації. 

Систематично підвищувати рівень 

обізнаності спеціалістів медсестринства на 

курсах підвищення кваліфікації та за 

допомогою участі в семінарах, науково-

практичних конференціях, тренінгах, які 

включають питання проблем онкологічних 

захворювань. 

Спеціалістам медсестринства 

постійно поширювати інформацію серед 

населення щодо профілактики 

онкологічних захворювань. 

Ключові слова: медична сестра, 

онкологічні захворювання, 

захворюваність, профілактика, 

діагностика, інформування населення, 

санітарно-просвітницька робота. 

ANNOTATION 

Matsievska OA The role of the nurse 

in the prevention and early diagnosis of 

malignant neoplasms of visual localizations. 

Qualifying scientific work on the rights of the 

manuscript. Master's thesis for the degree of 

Master of Nursing in specialty 223 "Nursing", 

branch 22 "Health". Zhytomyr Medical 

Institute of Zhytomyr Regional Council, 

Zhytomyr, 2020. 

Topicality of research. Malignant 

neoplasms are one of the most important 

medical, biological and socio-economic 

health problems in Ukraine. The incidence of 

cancer is steadily increasing, and the risk of 

developing the disease is increasing due to the 

unfavorable environmental situation and the 

significant aging of the population. Malignant 

neoplasms together with diseases of the 

cardiovascular system determine the level of 

health of the nation - today it is a problem not 

only of the health care system and national 

security of Ukraine. 

Aim of our research of the study is to 

investigate the methods of prevention and 

early diagnosis of malignant neoplasms of 

visual localization, to deepen the knowledge 

of nurses about measures for prevention and 

early diagnosis of malignant neoplasms of 

visual localization. 

Research methods. To achieve this 

goal, theoretical analysis of literary sources 

and medical and sociological research 

(questionnaire) of 50 students aged 18-25 

years of Zhytomyr Medical Institute of 

Zhytomyr Regional Council, 50 students aged 

18-25 years of Zhytomyr State University 

named after Ivan Franko and 50 students aged 

18-25 years of the State University 

"Zhytomyr Polytechnic" with the help of the 

developed author's questionnaire. 

Research results. As a result of the 

analysis on the topic of the master's thesis, we 

came to the conclusion that malignant tumors 

are a dangerous pathological process that 

develops in the breast and this problem is 

complicated by the increase in breast cancer 

among women under 40 years. 

An analysis was conducted at the 

Zhytomyr Medical Institute of the Zhytomyr 

Regional Council, Zhytomyr State University 

named after Ivan Franko, State University 

"Zhytomyr Polytechnic" on knowledge about 

prevention and early diagnosis of malignant 

neoplasms of visual localization. 

As a result of the sociological research, the 

need for lectures on information about the 

early symptoms of cancer among the 

population was substantiated, as only students 

of JMI are familiar with these symptoms 

(88%). 

Conclusions. As a result of the 

analysis of the scientific and methodical 

literature on the topic of the master 's thesis, 

we came to the conclusion that malignant 

tumors are a dangerous pathological process 

that develops in the human body. 

- We believe that the role of nurses in 

health care institutions should significantly 

increase in the prevention of malignant 

neoplasms. Her awareness of early diagnosis, 

prevention, treatment, and patient care will 

help to find ways to prevent malignancies, 

including close cooperation of nurses with the 

public on informing about measures to 

prevent malignant neoplasms of visual 

localization. 

- To achieve a positive effect, the 

nurse should also conduct sanitary and 

educational work among the population on 
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the prevention and early diagnosis of 

malignant neoplasms of visual localization. 

Practical recommendations. 

Systematically raise the level of awareness of 

nursing specialists in advanced training 

courses and through participation in seminars, 

scientific and practical conferences, trainings, 

which include issues of cancer. 

Nursing professionals to constantly 

disseminate information to the public on 

cancer prevention. 

Key words: nurse, oncological 

diseases, morbidity, prevention, diagnostics, 

informing the population, sanitary-

educational work. 

ВСТУП 

Актуальність дослідження. Стан 

здоров’я населення завжди був провідним 

критерієм розвитку цивілізації, адже його 

високий рівень є передумовою 

економічного, соціального і політичного 

благополуччя в державі, запорукою 

безпеки і прогресу. За таких умов медична 

освіта виступала й виступає як один із 

регуляторів соціального розвитку, 

формуючи доктрину життєздатності 

суспільства та підтримує його через 

діяльність кадрів системи охорони 

здоров’я 

Суть медсестринської справи 

полягає в медичному компетентному 

виявленні проблем пацієнта щодо його 

здоров’я та кваліфікованій допомозі в їх 

вирішенні чи, в крайньому випадку, 

пом’якшенні їх гостроти.  

Функції медсестри, за визначенням 

Європейського регіонального бюро ВООЗ, 

полягають у здійсненні медсестринського 

догляду, навчанні пацієнтів і медичного 

персоналу середньої ланки, виконанні 

медичною сестрою залежної і незалежної у 

складі бригади медичних працівників, які 

обслуговують пацієнтів. Здійснення 

медсестринського догляду включає в себе 

оцінку потреб людини та її сім’ї; 

виявлення потреб, які можуть бути 

ефективно вирішені за допомогою 

медсестринських втручань; визначення 

першочергових проблем зі здоров’ям, що 

можуть бути задоволені завдяки 

медсестринському втручанню; планування 

і здійснення необхідного 

медсестринського догляду із залученням 

пацієнтів, а в разі необхідності – членів їх 

сім’ї, друзів; використання прийнятих 

професійних стандартів.  

Керівники вищих медичних 

навчальних закладів активно працюють 

над реформуванням та розвитком 

медсестринства в Україні. Так, 

І.Я. Губенко, к.м.н. директор Черкаського 

базового медичного коледжу в статтях та 

дослідженнях внесла ряд пропозицій щодо 

реорганізації системи медсестринської 

освіти. Під її керівництвом у співавторстві 

з викладачами коледжу О.Т. Шевченко, 

Л.П. Бразалій, В.Г. Апшай, Л.А. Базунової, 

Т.М. Дуженко та ін. видано цілий ряд 

посібників та підручників, із великої 

кількості яких, «Медсестинський догляд за 

пацієнтами», «Медсестринський процес. 

Основи сестринської справи та клінічного 

медсестринства», «Медсестринство в 

неврології», посібник з педіатрії для 

медичних училищ та коледжів, цілий ряд 

методичних рекомендацій до проведення 

практичних занять з медсестринства. В 

статті «Розвиток наукових досліджень в 

медсестринстві як основа вдосконалення 

медсестринської допомоги» проведено 

аналіз стану, перспектив розвитку і 

становлення медсестринських наукових 

досліджень та у статті «Роль навчально-

наукових комплексів у вдосконаленні 

підготовки медичних та фармацевтичних 

фахівців» висвітлені аспекти, що 

сприятимуть забезпеченню реформування 

галузі охорони здоров’я та медичної освіти 

- переходу підготовки медичної сестри від 

медичної до медсестринської моделі.  

Р.О. Сабадишин, д.м.н., професор, 

директор Рівненського медичного 

коледжу, сприяє розвитку та 

реформуванню медсестринства 

Рівненщини. Автор монографій про 

лікування хронічного легеневого серця, 

хронічної рефлекторної серцевої 

недостатності, лікування гіпертонічної 

хвороби. У співавторстві з іншими 

викладачами коледжу вийшли з друку 

підручники «Медсестринство в хірургії» та 

«Органічна хімія». Т.І. Чернишенко, – 

головний спеціаліст відділу освіти і науки 

Департаменту кадрової політики освіти і 
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науки МОЗ України досліджує проблемні 

питання медсестринської освіти та 

практики в Україні. У статті «Стратегія 

розвитку та реформування медсестринства 

в Україні» в співавторстві з Банчук М.В. та 

Волосовець О.П. детально проаналізовано 

та науково обґрунтовано перспективні 

напрямки реформування медсестринства в 

Україні на сучасному етапі. 

Великий внесок в розвиток 

медсестринства в Україні на сучасних 

засадах вніс заслужений лікар України, 

головний редактор журналу «Магістр 

медсестринства», ректор першого в 

Україні Житомирського інституту 

медсестринства В.Й. Шатило, д.м.н., 

професор. В монографіях та численних 

статтях, а також в співавторстві з 

колегами-однодумцями д.м.н., 

проректором з наукової роботи, доцентом 

кафедри «Загальна практика – сімейна 

медицина» В.З. Свиридюком, проректором 

з практичного навчання, д.м.н. 

Яворським П.В., проректором з навчальної 

роботи, к.п.н. Копетчук В.А., завідувачем з 

виробничої практики, к.п.н., доцентом 

кафедри «Сестринська справа» 

Круковською І.М., начальником 

навчального відділу, к.б.н. Гордійчук С.В. 

та ін. проводить наукове обґрунтування 

доцільності змін та реорганізації системи 

медсестринської освіти в ступеневу, 

удосконаленню сестринської практики та 

розвитку медичної галузі загалом, вносить 

пропозиції до затвердження на 

законодавчому рівні наукової дисципліни 

«Медсестринство» та включення Вищою 

атестаційною комісією України наукової 

спеціальності «Медсестринство» до 

переліку спеціальностей, за якими 

проводиться захист дисертацій на здобуття 

наукових ступенів кандидата і доктора 

наук і присвоєння вчених звань. 

Велика роль у реалізації завдань 

закладів і відділень онкологічного 

профілю відводиться медичній сестрі. 

Здоров’я жінки – це здоров’я нації. 

Відповідальне завдання стоїть перед 

медичними закладами України, що 

здійснюють лікувально-профілактичну 

допомогу онкологічним хворим, а саме: 

зниження кількості злоякісних 

захворювань жінки та запобігання їх 

виникненню.  

Діяльність медичної сестри 

онкологічного напряму передбачає 

відповідність її кваліфікаційній 

характеристиці, особливі вимоги до її 

психограми. Медична сестра повинна 

здобути високі теоретичні знання, набути 

практичних умінь і навичок, бутиготовою 

до високопрофесійної, добровільної 

допомоги тим, хто її потребує.  

Робота вонкологічному відділенні 

вимагає від середнього медичного 

персоналу особливої уваги до хворих, 

зважаючи на те, що онкологічні проблеми 

торкаються дуже делікатної сфери. 

Природна сором’язливість жінки не 

повинна бути травмована під час огляду. 

Тісна співпраця між лікарем, медичною 

сестрою і пацієнткою у боротьбі з недугою 

хворої жінки за умови ретельності і 

точності виконання маніпуляцій та інших 

призначень, дотримання лікувально-

охоронного режиму, принципів 

деонтології  приведуть до очікуваного 

результату – одужання хворої, реабілітації 

жінки, відновлення менструальної, 

статевої та репродуктивної функції жінки.  

Для того, щоб відповідати сучасним 

вимогам медична сестра повинна знати, 

окрім норм здоров’я й основи 

сестринського догляду, психологічні 

особливості поведінки пацієнтів; не тільки 

ознайомлюватись із симптомами і 

синдромами захворювання, визначити 

можливі причини їх виникнення, але і 

розробити комплексну індивідуальну 

програму догляду за пацієнтом, яка 

включає лікарсько-консультативну 

допомогу, сестринське спостереження, а 

також організацію соціальної і 

психологічної допомоги.  

Медичній сестрі онкологічного 

відділення потрібно постійно працювати 

над досягненням професійної 

майстерності, особистісного зростання, 

самовдосконалення та самовиховання. 

Працюючи в колективі медична сестра 

повинна вчитися на прикладі своїх колег, 

постійно читати спеціальну літературу, 

повторювати і відпрацьовувати навички 

відповідно до алгоритмів. Потрібно 
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сформулювати для себе чіткі вказівки і 

слідувати ним: я повинна проявити свою 

професійну майстерність, високі 

особистісні якості, принципи гуманізму і 

моралі за для відновлення і збереження 

здоров’я моїх пацієнток. 

Рівень ефективності та якості 

використання медичних кадрів, залежить 

не лише від рівня їх теоретичної і 

практичної професійної підготовки, а й від 

низки набутих суто людських позитивних 

моральних якостей, без яких не може 

відбуватись становлення медика: чуйність, 

доброта, милосердя, чесність, 

комунікабельність, готовність до 

самопожертви. 

Вітенко І.С. в навчальному 

посібнику «Основи загальної і медичної 

психології» описав загальну психограму, в 

яку включив найбільш значущі психічні 

якості медичної сестри та рівні їх 

розвитку, до яких повинна прагнути кожна 

медична сестра. 

Оснащення і розширення функцій 

сучасних спеціалізованих онкологічних 

відділеньвимагає нового підходу в 

забезпеченні кваліфікованими 

медсестринськими кадрами, які б 

відповідали освітньо-кваліфікаційним 

характеристика, освітньо-професійним 

програмам, засобам діагностики рівня 

знань. 

Враховуючи, що аналіз 

ефективності медсестринського процесу у 

діагностиці, профілактиці, лікуванні та 

реабілітації онкологічних хворих напряму 

залежить від високої кваліфікації 

медичних працівників, проблема рівня 

підготовки медичних сестер є актуальною. 

Особливого значення набуває розроблення 

функціональних обов’язків медичних 

сестер. 

Незважаючи на велику соціальну 

значимість і значні зусилля суспільства по 

боротьбі з онкологічними 

захворюваннями, рівень здоров'я 

населення продовжує залишатись 

незадовільним. Попри проголошення 

принципів профілактичної медицини, 

фактично продовжує надаватися перевага 

лікувальній моделі. Роль медичної сестри в 

пропаганді здорового способу життя, в 

попередженні виникнення онкологічних 

захворювань та в поетапній реабілітації не 

досліджується, а потенціальні можливості 

належним чином не реалізуються. 

Всесвітня організація охорони 

здоров’я (ВООЗ) як у прийнятій в Алма-

Аті в 1978 році Декларації «Здоров’я для 

всіх до 2000 року» і в стратегії «Двадцять 

одне завдання для ХХІ століття» акцентує 

увагу на важливості ролі, яку відіграють 

медичні сестри у зміцненні здоров’я 

населення.  

Лише недавно вітчизняні 

дослідники переглянули традиційні 

парадигми в галузі охорони здоров’я і 

медичної освіти, внаслідок чого набули 

нового наповнення і звучання поняття 

«первинна (соціальна) та вторинна 

(медична) профілактика». 

Об’єкт дослідження: діяльність 

медичних сестер в профілактиці і 

ранньому виявленні злоякісних 

новоутворень візуальних локалізацій. 

Предмет дослідження: матеріали 

анкетування студентів Житомирського 

медичного інституту, Житомирського 

державного університету імені Івана 

Франка, Державного університету 

«Житомирська політехніка». 

Мета дослідження: дослідити 

методи профілактики та ранньої 

діагностики злоякісних новоутворень 

візуальних локалізацій, поглибити знання 

медичних сестер про заходи профілактики 

та ранньої діагностики злоякісних 

новоутворень для ефективного проведення 

даних заходів серед жіночого населення. 

Для досягнення мети поставлено 

наступні завдання і визначені етапи 

дослідження: 

1. Провести аналітичний огляд 

літературних джерел з даної теми. 

2. Розробити спеціальну програму та 

методологічний інструментарій  

поведення наукового дослідження. 

3. Визначити інформованість 

студентів досліджуваної групи про заходи  

профілактики та ранньої діагностики 

злоякісних новоутворень методом 

анкетування та опрацювати, 

проаналізувати отримані результати, 

розробити практичні рекомендації. 
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У дослідженні безпосередньо та в 

різних комбінаціях використанні наступні 

методи наукового дослідження: 

- бібліосемантичний; 

- медико-соціологічний; 

- системного аналізу та 

логічного узагальнення. 

Наукова новизнаодержаних 

результатів, полягає в тому, що проведено 

наукове обґрунтування перспективних 

підходів до розробки профілактичних 

заходів злоякісних новоутворень 

візуальної локалізації. 

Практичне значення одержаних 

результатів полягає у навчанні медичних 

сестер проводити профілактичні заходи 

ранньої діагностики злоякісних 

новоутворень візуальних локалізацій, 

проведення санітарно-просвітньої роботи 

серед жіночого населенню про високу 

інформативну значимість та ефективність 

методів ранньої діагностики. Окрім того, 

результати дослідження можуть 

використовуватися в освітньому процесі 

Житомирського медичного інституту 

Житомирської обласної ради. 

Апробація результатів 

дослідження. Матеріали магістерської 

роботи знайшли своє відображення у 4 

публікаціях, серед них 1 у співавторстві.  

Структура та обсяг роботи. 

Робота складається з анотації, 

вступу, 3 розділів, висновків, практичних 

рекомендацій, списку використаних 

джерел та додатків. Повний обсяг роботи – 

91 сторінок друкованого тексту, з них: 80 

сторінка основного тексту, 8 сторінок 

літературних джерел та 3 сторінки 

додатків. Список використаних джерел 

містить 78 найменувань, з них 74 

кирилицею та 4 латиною. 

РОЗДІЛ І 

Особливості перебігу злоякісних 

новутворень візуальної локалізації 

(аналітичний огляд літературних 

джерел) 

1.1. Механізм розвитку, класифікація 

та характеристика основних клінічних 

форм раку шкіри 

1.2. Механізм розвитку, класифікація 

та характеристика основних  

клінічних форм раку шкіри губи 

1.3. Механізм розвитку, 

класифікація та характеристика основних 

клінічних форм раку молочних залозей 

1.4. Особливості роботи та 

професійна культура медичної сестри  

онкологічних відділень 

РОЗДІЛ 2 

Програма, обсяг та методи 

дослідження 

РОЗДІЛ 3 

Роль медичної сестри в 

профілактиці онкологічних 

захворювань візуальної локалізації 

3.1. Сучасна професійна модель 

медичної сестри  

3.2. Аналіз результатів медико-

соцілогічного дослідження щодо 

обізнаності про профілактику та ранню 

діагностику злоякісних новоутворень 

візуальної локалізації серед студентів 

бакалаврів та магістрів Житомирського 

медичного інституту ЖОР 

3.3. Аналіз результатів медико-

соцілогічного дослідження щодо 

обізнаності про профілактику та ранню 

діагностику злоякісних новоутворень 

візуальної локалізації серед студентів 

бакалаврів та магістрів Житомирського 

державного університету імені Івана 

Франка 

3.4. Аналіз результатів медико-

соцілогічного дослідження щодо 

обізнаності про профілактику та ранню 

діагностику злоякісних новоутворень 

візуальної локалізації серед студентів 

бакалаврів та магістрів Державного 

університету «Житомирська політехніка» 

3.5.  Порівняльна характеристика 

результатів ЖІМ, ЖДУ ім. І.Франка, ДУ 

«Житомирська політехніка» 

ВИСНОВКИ 

1. В результаті проведеного аналізу 

науково - методичної літератури з теми 

магістерської роботи ми дійшли до 

висновку: злоякісні пухлини - небезпечний 

патологічний процес, що розвивається в 

молочній залозі і дана проблема 

ускладнюється збільшенням кількості 

випадків раку молочної залози серед жінок 

молодше 40 років. 

2. Ми систематизували і поглибили 

знання по темі магістерської роботи і 
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з'ясували, що на початковій стадії 

захворювання зовнішні симптоми раку 

молочної залози відсутні. Перші симптоми 

раку молочних залозей можна помітити, 

коли механізм хвороби вже запущений. 

Своєчасно поставлений правильний 

діагноз раку молочних залоз і вчасно 

призначена терапія дозволяють домогтися 

більш ніж в 80% випадків п'ятирічний виж 

3. За результатами анкетування 

з'ясувалося, що більша частина жінок не 

знають основних симптомів онкологічних 

захворювань, елементарних заходів 

профілактики та ранньої діагностики 

злоякісних новоутворень. 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 Визначити роль медичної сестри в 

профілактиці та ранній діагностиці 

злоякісних новоутворень візуальної 

локалізації як повноцінного та частково 

самостійного партнера лікаря; 

 розробити рекомендації щодо 

вдосконалення та розширення функцій і 

завдань медичних сестер онкологічного 

відділення та медичних сестер загальної 

практики сімейної медицини; 

 на медсестринських конференціях 

акцентувати увагу медичним сестрам про 

їх відповідальність роботи; 

 на основі матеріалів дослідження 

магістерської роботи видати методичний 

посібник «Роль медичної сестри у 

профілактиці та ранній діагностиці 

злоякісних новоутворень візуальної 

локалізації». 

 Застосовувати роздаткові матеріали 

(брошури і пам’ятки) під час проведення 

інформаційно-просвітницьких заходів 

щодо профілактики та ранньої діагностики 

злоякісних новоутворень візуальної 

локалізації за участі слухачів курсів 

підвищення кваліфікації відділення 

післядипломної освіти молодших 

медичних спеціалістів 
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ПІДГОТОВКА МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ ДО РОБОТИ В ІНКЛЮЗИВНОМУ 

СЕРЕДОВИЩІ 

 

Опанасюк Наталія Валеріївна 

Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради 

 

 

АНОТАЦІЯ 

Опанасюк Н.В. Підготовка 

медичної сестри до роботи в інклюзивному 

середовищі. Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису. Магістерська робота 

на здобуття освітнього ступеня магістра 

медсестринства за спеціальністю: 223 

«Медсестринство», галузь знань 22 

«Охорона здоров’я». КВНЗ 

«Житомирський медичний інститут» 

Житомирської обласної ради. Житомир, 

2020. 

Актуальність дослідження. 
Державотворчі процеси, які відбуваються в 

сучасній Україні, вимагають від сучасного 

медичного працівника при роботі з дітьми 

з особливими освітніми потребами в 

інклюзивному середовищі враховувати не 

лише медичні аспекти, але й соціально-

психологічні. З’являється потреба у 

впровадженні в систему освіти нових форм 

навчання. Серед них особливе місце 

належить інклюзивному навчанню, яке в 

широкому сенсі передбачає створення 

рівних можливостей для всіх категорій 

дітей в Україні. 

Мета наукового дослідження 
полягає у теоретичному обґрунтуванні та 

експериментальній перевірці методики 

підготовки медичних сестер до роботи в 

інклюзивному середовищі. 

Для досягнення мети, вирішення 

завдань, перевірки гіпотези дослідження 

був використаний наступний комплекс 

сучасних наукових методів дослідження: 

1. Теоретичні методи: аналіз, 

систематизація та узагальнення для 

вивчення наукової літератури з теми 

дослідження, встановлення сутності та 

взаємозв’язку базових понять і структури 

інклюзивного середовища. 

2. Емпіричні методи: 

спостереження, анкетування – для 

визначення понять та готовності до роботи 

медичних сестер до роботи в 

інклюзивному середовищі. 

3. Педагогічний експеримент – 

для експериментальної перевірки 

методики. 

4. Статистичні та математичні 

методи – для кількісного і якісного 

аналізу, обробки результатів дослідження 

та перевірки достовірності висновків. 

Результати. В межах дослідження 

було проаналізовано літературні джерела 

по даній проблемі, на основі якого 

визначено сутність базових понять, що 

були використані в межах нашого 

дослідження, таких як інклюзія, 

інклюзивна освіта, інклюзивне середовище 

та ін. 

Було визначено сутність, структуру 

та особливості інклюзивного середовища в 

Україні. 

В ході дослідження було проведено 

діагностику рівня обізнаності студентів та 

практикуючих медичних сестер стосовно 

інклюзивної освіти та інклюзивного 

середовища. Проаналізувавши анкети ми 

встановили, що 40,5% студентів обізнані з 

питань інклюзивної освіти та 

інклюзивного середовища, на відміну від 

студентів практикуючі медичні сестри 

були більш обізнані з даних питань – 61%, 

що перш за все пов’язано з досвідом 

роботи в даній сфері. 

В межах наукового дослідження 

було обґрунтовано та експериментально 

перевірено авторську методику підготовки 

медичних сестер до роботи в 

інклюзивному середовищі. Для студентів 4 

курсу відділення «Сестринська справа» 

було проведено 5 тренінгів, по 45 хвилин. 

Після тренінгів було проведено 

анкетування за наявними питаннями серед 

студентів, що були задіяні на заняттях, на 

перевірку ефективності авторської 

методики. В результаті ми отримали 

позитивну динаміку змін в двох 
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компонентах, а саме: рівень обізнаності – 

на 43%, щодо готовності – 33%. Таким 

чином дана методика підтверджує свою 

ефективність. 

Висновки. В Україні відбуваються 

суттєві зміни у розумінні і ставленні щодо 

забезпечення дітей з особливими освітніми 

потребами якісною освітою. Ці зміни 

потребують від медичного працівника 

більшої професійності, тому підготовка 

медичної сестри до роботи в інклюзивному 

середовищі є актуальною проблемою. В 

межах наукового дослідження було 

проаналізовано основні поняття 

дослідження, розглянуто досвід 

запровадження інклюзивної освіти в 

Україні та європейських країнах та 

структуру інклюзивного середовища.  

Проаналізувавши результати ми 

встановили, що 40,5% студентів обізнані з 

поставлених питань, на відміну від 

студентів практикуючі медичні сестри 

були більш обізнані з даних питань – 61%. 

В ході дослідження встановлено, 

що застосування авторської методики при 

підготовці студентів до роботи в 

інклюзивному середовищі мала 

позитивний результат. Було спостережена 

динаміка підвищення рівня готовності 

студентів до комунікації таким чином дана 

методика підтверджує свою ефективність.  

Практичні рекомендації. 

1. Рекомендувати 

впровадження авторської методики в 

освітньому процесі вищих медичних 

навчальних закладів при підготовці 

медичних сестер, у системі 

післядипломної освіти, а також для 

вчителів, асистентів вчителів інклюзивної 

освіти та персональних асистентів при 

роботі з дітьми з особливими потребами. 

2. Рекомендувати старшим 

медичним сестрам центрів ПМД 

використовувати методику при проведенні 

навчання медичних сестер. 

3. Рекомендувати 

застосовувати методику в загальноосвітніх 

закладах в системі інклюзивної освіти та в 

спеціалізованих школах-інтернатах. 

4. Рекомендувати 

реабілітаційним та інклюзивним центрам. 

Ключові слова: інклюзія, 

інклюзивна освіта, інклюзивне 

середовище, інтерактивні методи 

навчання, діти з особливими освітніми 

потребами, 

ANNOTATION 
Opanasiuk Nataliia Preparing a nurse 

to work in the inclusive environment. 

Qualified scientific work on the rights of the 

manuscript. Thesis on obtaining an 

educational degree of master in nursing, 

specialty: 223 "Nursing", branch of 

knowledge 22 "Health Care". "Zhytomyr 

medical Institute" of Zhytomyr Regional 

Council. Zhytomyr, 2020. 

Relevance of the research. The state-

forming processes that are taking place in 

modern Ukraine require a modern medical 

worker who can take into account not only 

medical aspects, but also socio-psychological 

aspects while working with children with 

special educational needs in the inclusive 

environment. There is a need to introduce 

new means and methods into the education 

system. Among them, a special place belongs 

to inclusive education, which in a broad sense 

implies the creation of equal opportunities for 

all categories of children in Ukraine. 

The purpose of the research is to 

provide theoretical justification and 

experimental verification of the methodology 

of training nurses to work in the inclusive 

environment. 

To achieve the goal, problem solving, 

and test the hypothesis of the study, the 

following set of modern scientific research 

methods was used: Theoretical methods: 

analysis, systematization and generalization 

for the study of scientific literature on the 

topic of research, 1. establishing the essence 

and connection of basic concepts with the 

structure of the inclusive environment. 

2. Empirical methods: 

observation, questionnaires are used to 

determine the concepts and readiness of 

nurses to work in the inclusive environment. 

3. Pedagogical experiment is 

implied for experimental testing of the 

methodology. 

4. Statistical and mathematical 

methods are used for quantitative and 

qualitative analysis, processing of research 
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results, and verifying the validity of 

conclusions. 

Results. The study analyzed the 

literature sources on this issue, which 

determined the essence of the basic concepts 

that were used in our research, such as 

inclusion, inclusive education, inclusive 

environment, etc. 

The essence, structure and features of 

the inclusive environment in Ukraine were 

determined. 

In the course of the study, the level of 

awareness of students and practicing nurses 

regarding inclusive education and the 

inclusive environment was diagnosed. After 

analyzing the questionnaires, it was found that 

40.5% of students are aware of the issues of 

inclusive education and the inclusive 

environment. In contrast to students, 

practicing nurses were more aware of these 

issues – 61%, which is primarily due to their 

experience in this field. 

As part of the research, the proprietary 

technology of training nurses was 

substantiated and experimentally verified for 

those who are working in the inclusive 

environment. 5 training sessions were held for 

students of the 4th year of studying (the 

Department of "Nursing"), 45 minutes each. 

After the training, a questionnaire with 

questions was conducted among the students 

who were involved in the trainings to check 

the effectiveness of the proprietary 

technology. As a result, it was received 

positive dynamics of changes in two 

components, namely: the level of awareness - 

by 43%, and readiness -by 33%. Thus, this 

technology confirms its effectiveness. 

Conclusions. In Ukraine, there are 

significant changes in the understanding and 

attitude towards providing quality education 

children with special educational needs. These 

changes require more professionalism from 

the medical worker, so preparing a nurse to 

work in the inclusive environment is a due-to-

date problem. As part of the research, the 

main concepts of the study were analyzed, 

also the experience of implementing inclusive 

education in Ukraine and European countries 

and the structure of the inclusive environment 

were considered.  

After analyzing the results, we found 

that 40.5% of students are familiar with the 

questions posed, in contrast to students, 

practicing nurses were more aware about 

these issues – 61%. 

The study stated that the use of the 

proprietary technology in preparing students 

to work in an inclusive environment had a 

positive result. The positive dynamic was 

recorded in the improving the readiness of 

students to communicate thus this technology 

proves its effectiveness.  

Practical guidelines. 

1. To recommend the 

implementation of the proprietary technology 

in the educational process of higher 

educational institutions while preparing 

nurses in the system of postgraduate 

education, as well as for teachers, assistant 

teachers of inclusive education and personal 

assistants while working with children with 

special needs. 

2. To recommend to the senior 

nurses of the centres of FMA to use the 

methods in conducting the training of nurses. 

3. To recommend applying the 

technique in General education institutions in 

the system of inclusive education and in 

specialized boarding schools. 

4. To recommend for 

rehabilitation and inclusive centers. 

Keywords: inclusion, inclusive 

education, inclusive environment, interactive 

teaching methods, children with special 

educational needs. 

ВСТУП 

Актуальність дослідження. Одним 

з пріоритетних напрямків політики 

України є створення інклюзивного 

освітнього середовища. В Україні 

концепція інклюзивної освіти 

застосовується, як правило, для людей з 

особливими потребами, яких станом на 1 

січня 2018 року налічується близько 2,603 

млн., що становить 6% від загальної 

кількості населення. 

Тривалий час основним інститутом 

виховання дітей з особливими потребами 

були спеціалізовані інтернати. Вважалося, 

що тільки ці типи навчальних закладів 

можуть забезпечити таким дітям 

відповідний догляд і виховання. Проте в 
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процесі демократизації нашого суспільства 

дедалі більшої популярності набуває ідея 

гуманізації освіти. Інклюзивна форма 

освіти спрямована на усунення усталених 

стереотипів та упереджень, пов’язаних із 

можливостями дітей з особливими 

потребами.  

Дані зміни вимагають від майбутніх 

медичних сестер більшої професійності. 

Медична сестра є не просто виконавцем 

лікарських призначень, а переходить у 

нову категорію працівників - фахівців, що 

виконують творчі функції. У зв’язку з цим 

переглядається зміст і структура 

професійної підготовки медичного 

персоналу. І в першу чергу це стосується 

виконання професійних функцій в умовах 

інклюзивного середовища.  

Таким чином, актуальність 

проблеми та її недостатність теоретична та 

практична розробленість зумовили вибір 

теми нашого дослідження: «Підготовка 

медичних сестер до роботи в 

інклюзивному середовищі». 

Мета наукового дослідження 

полягає у теоретичному обґрунтуванні та 

експериментальній перевірці методики 

підготовки медичних сестер до роботи в 

інклюзивному середовищі. 

Предметом наукового 

дослідження є зміст, форми і методи 

підготовки медичних сестер до роботи в 

інклюзивному середовищі. 

Об’єктом наукового дослідження 

є професійна підготовка медичних сестер. 

Мета, предмет, об’єкт дослідження 

зумовили його завдання: 

1. проаналізувати стан проблеми в 

науковій теорії та практиці; 

2. уточнити сутність базових понять 

дослідження; 

3. обґрунтувати та визначити 

структуру та особливості інклюзивного 

середовища. 

4. теоретично обґрунтувати та 

експериментально перевірити методику 

підготовки медичної сестри до роботи в 

інклюзивному середовищі. 

Для досягнення мети, вирішення 

завдань, перевірки гіпотези дослідження 

був використаний наступний комплекс 

сучасних наукових методів дослідження: 

1. Теоретичні методи: аналіз, 

систематизація та узагальнення для 

вивчення наукової літератури з теми 

дослідження, встановлення сутності та 

взаємозв’язку базових понять і структури 

інклюзивного середовища. 

2. Емпіричні методи: 

спостереження, анкетування – для 

визначення понять та готовності до роботи 

медичних сестер до роботи в 

інклюзивному середовищі. 

3. Педагогічний експеримент – 

для експериментальної перевірки 

методики. 

4. Статистичні та математичні 

методи – для кількісного і якісного 

аналізу, обробки результатів дослідження 

та перевірки достовірності висновків. 

Наукова новизна і теоретичне 

значення дослідження полягає в тому, що 

вперше було розроблено та теоретично 

обґрунтовано методику «Основи 

інклюзивної освіти» та експериментально 

перевірено, уточнено базові поняття 

дослідження, конкретизовано особливості 

інклюзивного середовища в Україні. 

Практичне значення результатів 

дослідження. У процесі роботи над 

дослідженням було розроблено методику 

підготовки медичних сестер до роботи в 

інклюзивному середовищі. Методику 

доцільно застосовувати в освітньому 

процесі вищих навчальних закладів при 

підготовці медичних сестер, у системі 

післядипломної освіти, а також для 

вчителів інклюзивної освіти та 

персональних асистентів при роботі з 

дітьми з особливими освітніми потребами. 

Вірогідність результатів 

дослідження забезпечено методологічною 

і теоретичною обґрунтованістю вихідних 

позицій; використанням комплексу 

взаємодоповнюючих методів, адекватних 

завданням і логіці дослідження. 

Апробація результатів 

дослідження. 

Основні результати дослідження 

доповідалися та обговорювалися на 

науково-практичних конференціях, 

зокрема: 

- на науково-практичній конференції 

з міжнародною участю «Вища освіта та 
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практика в медсестринстві» (Житомир,24-

25 жовтня 2019 року); 

- на XXIII міжнародному медичному 

конгресі студентів та молодих вчених 

(Тернопіль, 15-17 квітня 2019 року); 

- на міжнародній конференції 

«NURSING THE FOUNDATION OF 

CARE. INNOVATIVE SOLUTIONS IN 

NURSING» (Польща) 

- на XVIII науково-практичній 

студентській конференції «Uzhorod 

Medical Studen’s Conference 2020» 

(Ужгород, 29.04-02.05.2020 року); 

- на XXIV міжнародному медичному 

конгресі студентів та молодих вчених 

(Тернопіль, 14 квітня 2020 року); 

- на XVII науково-практичній 

конференції студентів та молодих вчених з 

міжнародною участю «Перший крок в 

науку – 2020» (Вінниця); 

- на 89 науково-практичній 

конференції студентів та молодих вчених з 

міжнародною участю «Інновації в 

медицині та фармації» (Івано-Франківськ). 

Публікація результатів 

дослідження.  

Матеріали роботи знайшли 

відображення у 8 наукових працях, з них, 

всі самостійні. 

Структура та обсяг роботи.  

Робота складається із вступу, 3 

розділів, висновків, додатків та списку 

використаних джерел. Повний обсяг 

роботи – 96 сторінки друкованого тексту, з 

них 86 сторінок основного тексту та 10 

сторінок додатків і списку літератури. 

Список використаних літературних джерел 

містить 55 найменувань, з них: 46 

кирилицею та 9 латиною. 

РОЗДІЛ 1 

Теоретичні основи підготовки 

медичних сестер до роботи в 

інклюзивному середовищі 

1.1 Досвід запровадження 

інклюзивної освіти в Україні та 

європейських країнах 

1.2. Аналіз базових понять 

дослідження 

1.3. Сутність, структура та 

особливості інклюзивного середовища в 

Україні 

 

РОЗДІЛ 2  

Программа, обсяг та методи 

досліджень 

РОЗДІЛ 3 

Організаційно-педагогічні основи 

підготовки медичних сстер до роботи в 

інклюзивному середовищі 

3.1. Діагностика рівня обізнаності 

стосовно інклюзивної освіти та 

інклюзивного середовища 

3.2. Зміст та структура методики 

підготовки медичних сестер до роботи в 

інклюзивному середовищі 

3.3. Узагальнення результатів 

педагогічного експерименту  

ВИСНОВКИ 

В Україні відбуваються суттєві 

зміни у розумінні і ставленні щодо 

забезпечення дітей з особливими освітніми 

потребами якісною освітою. Ці зміни 

потребують від медичного працівника 

більшої професійності, тому підготовка 

медичної сестри до роботи в інклюзивному 

середовищі є актуальною проблемою.  

На основі аналізу науково-

педагогічних джерел і нормативно-

правових документів визначено моделі 

освітніх систем у країнах Європи, що 

передбачають наявність двох освітніх 

систем (інклюзивної та спеціальної); 

впровадження інклюзії для дітей з 

особливими потребами та створення 

єдиної інклюзивної системи освіти. 

В межах дослідження було 

проаналізовано літературні джерела по 

даній проблемі, на основі якого визначено 

сутність базових понять, що були 

використані в межах нашого дослідження, 

таких як інклюзія, інклюзивна освіта, 

інклюзивне середовище та ін. 

Було визначено сутність, структуру 

та особливості інклюзивного середовища в 

Україні. 

В межах дослідження було 

розроблено анкету, яку було затверджено 

на комісії з біоетики. Анкетування 

проводилось серед студентів 4 курсу 

відділення «Сестринська справа» та 

практикуючих медичних сестер. 

Проаналізувавши результати ми 

встановили, що 40,5 % студентів обізнані з 

питань інклюзивної освіти та 
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інклюзивного середовища, на відміну від 

студентів практикуючі медичні сестри 

були більш обізнані з даних питань – 61%, 

що перш за все пов’язано з досвідом 

роботи в даній сфері. Тому потрібно 

звернути увагу на підготовку медичних 

сестер з питань інклюзивної освіти та 

інклюзивного середовища. 

Застосування авторської методики 

при підготовці студентів до роботи в 

інклюзивному середовищі мала 

позитивний результат, була спостережена 

динаміка підвищення рівня готовності 

студентів до роботи в інклюзивному 

середовищі. так як після проведених 

тренінгів було проведено анкетування за 

наявними питаннями серед студентів, що 

були задіяні в тренінгових заняттях, на 

перевірку ефективності авторської 

методики. В результаті ми отримали 

позитивну динаміку змін в двох 

компонентах, а саме: рівень обізнаності – 

на 43%, щодо готовності – 33%. Таким 

чином дана методика підтверджує свою 

ефективність. 
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ДЕОНТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ В РОБОТІ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ 

СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ДИТЯЧОГО ГЕМАТОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ 

БАГАТОПРОФІЛЬНОЇ ЛІКАРНІ ТРЕТИННОГО РІВНЯ 

 

Рябчук Світлана Вікторівна  

Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради 

 

АНОТАЦІЯ 

 Рябчук С. В. Деонтологічні аспекти 

в роботі медичної сестри спеціалізованого 

дитячого гематологічного відділення 

багатопрофільної лікарні третинного рівня. 

Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. Магістерська робота на здобуття 

освітнього ступеня магістра 

медсестринства за спеціальністю 223 

«Медсестринство», галузь 22 «Охорона 

здоров'я». КВНЗ «Житомирський 

медичний інститут» Житомирської 

обласної ради, Житомир, 2020. 

Актуальність теми: Робота 

медичної сестри передбачає гуманне 

(милосердне) ставлення до людей. 

Специфікою роботи медичних сестер є 

постійне спілкування з хворою людиною. 

При цьому варто пам’ятати, що 

захворювання, особливо хронічне, є 

важкою травмою для хворого, яке не 

тільки погіршує фізичний стан і 

самопочуття хворого, але змінює його 

самооцінку і оцінку оточуючих його 

людей.  

Мета дослідження: стало вивчення 

деонтологічних аспектів роботи медсестри 

у спеціалізованому гематологічному 

дитячому відділенні багатопрофільної 

лікарні третинного рівня надання медичної 

допомоги. 

Методи дослідження: 

 1. Бібліосемантичний – для 

вивчення етико-деонтологічних аспектів в 

роботі медичної сестри; 

 2. Медико-соціологічний – 

анкетування 100 медичних сестер  для 

оцінки їхньої обізнаності з 

деонтологічними аспектами роботи 

медичної сестри спеціалізованого дитячого 

гематологічного відділення 

багатопрофільної лікарні третинного рівня 

надання медичної допомоги. 

 3. Статистичний – для аналізу 

результатів медико-соціологічного 

дослідження; 

 4. Системного підходу та  логічного 

узагальнення для формулювання висновків 

і практичних рекомендацій. 

Результати. На основі проведеного 

дослідження випливає необхідність 

удосконалення системи навчання та 

перевірки з етико-деонтологічних аспектів 

спілкування з пацієнтами та колегами. 

Більшість опитаних респондентів знають 

основні етико-деонтологічні аспекти у 

теорії, але застосування цих знань у 

практиці вимагає подальшого покращення 

та удосконалення. 

Висновки. В цілому обізнаність 

опитаних у деонтологічних аспектах під 

час виконання професійних обов’язків 

медичної сестри висока. 

Більшість опитаних стверджують, 

що  медична етика це вчення про 

професійний обов’язок і принципи 

поведінки медичного персоналу, 

спрямовані на створення сприятливих для 

умов одужання хворої дитини. 

Правильне визначення надали 

50,0% респондентів. При цьому з 20 

медичних сестер з початковим освітнім 

ступенем правильно відповіли 9 осіб, 

тобто менше половини. З 50 бакалаврів 

правильну відповідь надала 21 особа та з 

30 магістрів правильно відповіли 20 осіб 

(дві третини від анкетованих магістрів). 

Таким чином, найбільша частка 

правильних відповідей була в магістрів 

медсестринства, а найменша – в 

бакалаврів. Медичні сестри з початковим 

освітнім ступенем (молодші бакалаври за 

сучасною термінологією) посіли проміжне 

положення. 

На рівні лікувальних закладів 

мають проводитися занятя з штатним 

психологом, який буде проводити 

інтерактивні бесіди в яких буде виявляти 
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труднощі, які виникають у персоналу в 

етико-деонтологічних аспектах, й 

здійснювати їх ліквідацію. Такі зустрічі 

можуть бути загально лікарняні, окремо за 

підрозділами (відділеннями, профілями), 

групові (медичні сестри, лікарі, молодші 

медичні сестри), парні (лікар-хірург та м/с 

операційна, лікар – гематолог та м/с 

онкогематологічного відділення, лікар-

анестезіолог та м/с анестезистка), 

індивідуальні. Завдяки таким заняттям  

буде спостерігатися покращення роботи 

медичного персоналу та задоволеність 

пацієнтів наданням медичних послуг. 

Відповідно імідж лікувальних закладів 

буде зростати, що призведе до збільшення 

якості надання медичних послуг.  

 Ключові слова: деонтологія, 

гематологія, медсестринство, 

деонтологічні аспекти в роботі медичної 

сестри.   

ANNOTATION 

Ryabchuk S. V Deontological aspects in 

the work of a nurse of the specialized 

pediatric hematology department of a 

multidisciplinary hospital. Qualifying 

scientific paper manuscript copyright. 

Master's thesis for an educational level of 

Master of Nursing with a speciality 223 

«Nursing», 22 branch «Healthcare». MHEI 

«Zhytomyr Medical Institute» of Zhytomyr 

Regional Council. Zhytomyr, 2020. 

Actuality of research. Relevance of the 

topic: The work of the nurse involves a 

humane (compassionate) attitude towards 

people. The specific feature of nursing is 

constant communication with a sick person. 

At the same time, it should be remembered 

that a disease, especially a chronic one, is a 

serious trauma for the patient, which not only 

worsens the patient's physical condition and 

state of health, but alters his or her self-

esteem and assessment of those around him. 

The purpose to study the deontological 

aspects of the nurse's work in a specialized 

hematology pediatric ward of a 

multidisciplinary tertiary care hospital. 

 Methods of research. 

1. Biblio-semantic - for studying ethical 

and deontological aspects in the work of a 

nurse;  

2. Medico-sociological survey of 100 

nurses to assess their awareness of the 

deontological aspects of the work of a nurse 

of a specialized pediatric hematology 

department of a tertiary level tertiary care 

hospital.  

3. Statistical - to analyze the results of 

medical and sociological research;  

4. A systematic approach and logical 

generalization to formulate conclusions and 

practical recommendations. 

Results. On the basis of the conducted 

research, it is necessary to improve the system 

of training and verification of ethical and 

deontological aspects of communication with 

patients and colleagues. Most of the 

interviewed respondents know the basic 

ethical and deontological aspects in theory, 

but the application of this knowledge in 

practice requires further improvement and 

improvement. 

Conclusions. Overall, the awareness 

of those interviewed in the deontological 

aspects of the nurse's professional duties is 

high. 

The majority of respondents stated that 

medical ethics is a doctrine of professional 

duty and principles of behavior of medical 

staff aimed at creating favorable conditions 

for recovery of a sick child. 

50.0% of respondents gave the correct 

definition. At the same time, 9 out of 20 

nurses with primary education responded 

correctly, ie less than half. Of the 50 

bachelors, 21 persons gave the correct answer 

and 20 of the 30 masters answered correctly 

(two thirds of the surveyed masters). Thus, 

the highest proportion of correct answers was 

in nursing masters, and the smallest was in 

bachelors. Primary care nurses (junior 

bachelors in modern terminology) have taken 

an intermediate position. 

At the level of medical institutions, 

classes should be held with a staff 

psychologist who will conduct interactive 

conversations in which the difficulties 

encountered by the staff in ethico-

deontological aspects will be identified and 

eliminated. Such meetings can be general 

hospitals, separately by divisions 

(departments, profiles), group meetings 

(nurses, doctors, junior nurses), paired 
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(doctor-surgeon and surgery surgery, 

hematologist and surgery department, doctor) 

anesthesiologist and m / s anesthetist), 

individual. Such training will improve the 

performance of medical staff and patient 

satisfaction with health care delivery. 

Accordingly, the image of medical 

institutions will increase, which will lead to 

an increase in the quality of medical services. 

 Keywords: deontology, hematology, 

nursing, deontological aspects in the work of 

a nurse. 

ВСТУП 

Актуальність теми: Робота 

медичної сестри передбачає гуманне 

(милосердне) ставлення до людей. 

Специфікою роботи медичних сестер є 

постійне спілкування з хворою людиною. 

При цьому варто пам’ятати, що 

захворювання, особливо хронічне, є 

важкою травмою для хворого, яке не 

тільки погіршує фізичний стан і 

самопочуття хворого, але змінює його 

самооцінку і оцінку оточуючих його 

людей.  

В закладі охорони здоров’я медична 

сестра майже весь свій робочий час 

проводить біля хворого. З медичною 

сестрою хворі більш відверті, від неї 

пацієнти намагається довідатись про свою 

хворобу більше інформації. Поведінка 

медичної сестри повинна бути направлена 

на те щоб допомогти хворому подолати 

неприємні відчуття і відволікати його від 

свого захворювання. Медична сестра 

повинна навчитись стримувати себе у 

різних ситуаціях, ввічливо і доброзичливо 

з’ясовувати стосунки з пацієнтам і його 

родичами, бути коректною при зверненні 

до лікаря і стримано реагувати на його 

зауваження. Основою взаємовідносин 

медичної сестри і лікаря є субординація, 

тобто система службового 

підпорядкування молодшого за посадою 

старшому. Лікарські призначення повинні 

виконуватись ретельно і відпвідально. 

Саме вивчення питання 

деонтологічних аспектів у роботі 

медичних сестер дозволяє покращити 

якість надання медичної послуги пацієнту. 

Якщо розглядати пацієнта, як отримувача 

медичних послуг, тоді медична сестра 

виступає інструментом в сфері надання 

послуги, і з допомогою різних 

інструментів маркетингу, медичного 

обладнання, власних знань та досвіду, 

особливо в етико-деонтологічному аспекті 

якість надання послуги буде мати певний 

рівень, який залежить від всіх 

вищезгаданих інструментів.  

Всі думки хворого спрямовані на 

швидке отримання ефективної 

кваліфікованої медичної допомоги. 

Пацієнт повинен бути впевненим не тільки 

у високих професійних якостях медичних 

працівників, але і в їх особистісних 

якостях таких як порядность, чесность, 

великодушность. У своїй роботі та манері 

поведінки медсестра має бути взірцем 

скромності, високої культури та 

ввічливості. Кожній медичній сестрі 

повинні бути притаманні такі риси, як 

терпіння, доброзичливість, співчуття, 

професійна педантичність, 

дисциплінованістьта рішучість. 

Медична деонтологія – це вчення 

про професійний обов’язок і принципи 

поведінки медичного персоналу, 

спрямовані на створення сприятливих 

умов для одужання хворої людини. 

Медичний працівник – це  

насамперед людина високого 

професійного рівня й відповідної 

квалівікації. Відповідність до того чи 

іншого кваліфікаційного рівня й є 

запорукою гарної практичної діяльності.  

На модернізації професійної 

підготовки майбутніх фахівців на засадах 

інноваційного розвитку закцентовано 

увагу у Стратегії інноваційного розвитку 

України на 2010–2020 рр. в умовах 

глобалізаційних викликів (2009), в 

Національній стратегії розвитку освіти в 

Україні на період до 2021 року (2012).  

На формуванні професійно 

важливих, морально-етичних якостей 

медичних працівників наголошується в 

Концепції розвитку охорони здоров’я 

населення України (2000), Концепції 

розвитку вищої медичної освіти (2007), в 

Міжгалузевій комплексній програмі 

«Здоров’я нації» на 2002–2011 рр. (2002), в 

Програмі розвитку медсестринства 

України на 2005–2010 рр. (2005), та у 
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Етичному кодексі професійної етики 

Міжнародної ради медсестер (1973), 

Етичному кодексі медичної сестри 

України (1999), у «Стратегії ВООЗ в освіті 

медичних сестер і акушерок» (1998) та 

інших законодавчих документах.  

Фундаментом та основою для 

дослідження слугують роботи, в яких:   

- висвітлено різноманітні аспекти 

пов’язані з проблемами формування 

професійної етики фахівця в сукупності з 

неперервною професійною освітою 

(В. Андрущенко, В. Бобрицька, 

Г. Васянович, І. Зязюн, О. Дубасенюк, 

В. Кремень, Н. Ничкало, О. Отич та ін.);  

 - обґрунтовано специфіку 

формування професійної етики та 

деонтології у майбутніх медичних сестер 

(Ю. Лавриш, К. Кузнецова, І. Махновська,  

М. Шегедин та ін.); 

 – охарактеризовано питання 

розвитку та модернізації вищої медичної 

освіти, підвищення рівня якості 

професійної підготовки медичних 

працівників (І. Булах, Ю. Віленський,, 

О. Гуменюк, Т. Лебединець, П. Назар, 

О. Снісар, та ін.);  

– проаналізовано організаційно-

педагогічні умови виховної роботи у тому 

числі, адаптації до навчання, виховання 

гуманності, емпатії й асертивності у 

майбутніх медичних сестер під час 

навчання у закладах вищої медичної освіти 

(О. Андрійчук, І. Кузнєцова, Х. Мазепa, 

Т. Павлюк, В. Свиридюк, І. Цехмістер та 

ін.)  

Деякі аспекти формування та 

становлення морально-етичних якостей 

особистості, майбутніх медичних сестер 

знайшли відображення у наукових працях, 

в яких розглядаються особливості 

формування вищезгаданих якостей і 

комунікативної культури медичних сестер, 

їх готовності до професійної 

комунікативної взаємодії (К. Куренкова, 

М. Лісовий), С. Поплавська, О. Уваркіна, 

Н. Шигонська та ін.).  

Однак важливі етико-деонтологічні 

аспекти в роботі медичних сестер 

високоспеціалізованих відділень і центрів 

в лікарнях третинного рівня надання 

медичної допомоги на сьогодні досліджені 

недостатньо. 

Тому  метою дослідження стало 

вивчення деонтологічних аспектів роботи 

медсестри у спеціалізованому 

гематологічному дитячому відділенні 

багатопрофільної лікарні третинного рівня 

надання медичної допомоги. 

Для досягнення поставленої мети 

вирішувались такі завдання:  

1. Провести аналіз вітчизняних та 

зарубіжних наукових джерел з проблеми 

етико-деонтологічних аспектів в роботі 

медичної сестри. 

2. Розробити програму та методику 

вивчення впливу етико-деонтологічних 

аспектів в роботі медичної сестри на якість 

медсестринського процесу у 

спеціалізованому гематологічному 

дитячому відділенні багатопрофільної 

лікарні третинного рівня надання медичної 

допомоги.  

3. Проаналізувати рівень 

обізнаності медичних сестер з питань 

етики та деонтології та впливу 

деонтологічних аспектів на якість надання 

медичної допомоги у спеціалізованому 

дитячому гематологічному відділенні 

багатопрофільної лікарні третинного рівня.  

4. Здійснити наукове обґрунтування 

та розробити практичні рекомендації по 

удосконаленню якості надання медичної 

допомоги за участі та в межах 

компетентності медичних сестер 

спеціалізованих відділень і центрів 

багатопрофільних лікарень. 

Об’єкт дослідження: етико-

дентологічні та моральні якості медичних 

сестер.  

Предмет дослідження: 
деонтологічні аспекти роботи медсестри 

спеціалізованого дитячого гематологічного 

відділення багатопрофільної лікарні. 

Головна ідея дослідження 

відображена в робочій гіпотезі, яка 

ґрунтується на припущенні, що існують не 

вивчені деонтологічні аспекти  в роботі 

медичної сестри спеціалізованого дитячого 

гематологічного стаціонару, які при їх 

вивченні та впровадженні в практику 

можуть суттєво покращити якість надання 

медичної допомоги пацієнтам 
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багатопрофільних лікарень третинного 

рівня надання медичної допомоги. 

Для досягнення мети та виконання 

поставлених завдань були використані 

наступні методи дослідження: 

 1. Бібліосемантичний – для 

вивчення етико-деонтологічних аспектів в 

роботі медичної сестри; 

 2. Медико-соціологічний – 

анкетування 100 медичних сестер для 

оцінки їньої обізнаності з деонтологічними 

аспектами роботи медичної сестри 

спеціалізованого дитячого гематологічного 

відділення багатопрофільної лікарні 

третинного рівня надання медичної 

допомоги. 

 3. Статистичний – для аналізу 

результатів медико-соціологічного 

дослідження; 

 4. Системного підходу та логічного 

узагальнення для формулювання висновків 

і практичних рекомендацій. 

Робота виконана на кафедрі 

«Сестринська справа» КВНЗ 

«Житомирський медичний інститут» 

Житомирської обласної ради. Усі 

дослідження виконані з дотриманням 

основних положень GCP (1996 р.), 

Конвенції Ради Європи про права людини 

та біомедицину (від 4 квітня 1997 р.) та 

Гельсінської декларації Всесвітньої 

медичної асоціації про етичні принципи 

проведення наукових медичних 

досліджень за участю людини (1964–2000 

рр.), наказу МОЗ України № 281 від 

01.11.2000 р. 

Зв’язок роботи з науковими 

програмами, темами, планами 

 Магістерська робота є 

фрагментом тематики наукових 

досліджень затверджених вченою радою 

КВНЗ «Житомирський медичний 

інститут» Житомирської обласної ради. 

Тема магістерської роботи розглянута і 

затверджена на засіданні кафедри 

«Сестринська справа» КВНЗ 

«Житомирський медичний інститут» 

Житомирської обласної ради, протокол №5 

від 12 грудня 2018 р. 

Організація та основні етапи 

дослідження  

Дослідження проводились 

упродовж 2018-2020 років.  

На першому етапі (вересень-

грудень 2018 р.) проведено обгрунтування 

затвердження теми наукового 

дослідження, затвердження наукового 

керівника, ророблено та затверджено 

індивідуальний план виконання наукового 

дослідження та написання магістерської 

роботи, визначено місце проведення 

дослідження (спеціалізоване дитяче 

гематологічне відділення Житомирької 

обласної дитячої клінічної лікарні), 

проведено патентно-інформаційний пошук 

з опрацюванням 50 джерел наукової 

інформації, розроблено та затверджено 2 

опитувальники. За результатми першого 

етапу у грудні 2018 р. пройдено першу 

атестацію. 

На другому етапі (січень-листопад 

2019 р.) проведено опитування 100 

респондентів, проведено статистичну 

обробку отриманих даних, написано вступ, 

перший, другий і третій розділи 

магістерської роботи, підготовлено та 

опубліковано статтю в збірнику матеріалів 

Міжнародної науково-практичної 

конференції «Вища освіта і практика в 

медсестринстві» (24-25 жовтня 2019 р.). За 

результатми другого етапу у листопаді 

2019 р. пройдено другу атестацію. 

На третьому етапі (грудень 2019 рю 

– березень 2020 р.) завершено написання 

магістерської роботи, проведено її 

апробацію (виступи з доповіддями та 

публікування тез). За результатми третього 

етапу у березні 2020 р. пройдено третю 

атестацію. 

На четвертому етапі (квітень-

червень 2020 р.) перевірено магістерську 

роботу на академічну доброчесність, 

отримано відгук наукового керівника, 

внутрішню і зовнішню рецензії, пройдено 

четверту атестацію, на якій отримано 

дозвіл для друку магістерської роботи та 

допуск до її захисту на екзаменаційній 

комісії  

Вірогідність отриманих даних 

забезпечувалась різнобічним теоретичним 

аналізом досліджуваної проблеми; 

застосуванням сукупності надійних 

методик, адекватних меті і завданням 
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дослідження; та методів математичної 

статистики із залученням сучасних 

програм обробки даних.  

Наукова новизна одержаних 

результатів полягає в тому, що вперше на 

базі спеціалізованого дитячого 

гематологічного відділення КУ «Обласна 

дитяча клінічна лікарня» Житомирської 

обласної ради проведено комплексне 

дослідження деонтологічних аспектів 

роботи медичної сестри та їх впливу на 

якість надання медичної допомоги у 

стаціонарі багатопрофільної лікарні 

третинного рівня за участі медичних сетер 

в межах їхньої компетентності.  

Теоретичне значення дослідження 

полягає в доповненні теорії соціальної 

медицини в частині, що стосується 

організації спеціалізованої гематологічної 

допомоги у багатопрофільних лікарнях 

третинного рівня. 

Практичне значення дослідження 

полягає в тому, що його результати стали 

підставою для розроблення практичних 

рекомендацій для медичних сестер 

спеціалізованих стаціонарів, менеджерів 

охорони здоровяۥ та впровадження у 

навчальні програми вищих медичних 

закладів освіти нових підходів щодо 

вивчення деонтологічних аспектів в роботі 

медичної сестри.  

Впровадження результатів 

дослідження в практичну діяльність 

здійснено: 

- на державному рівні розроблено 

пропозиції щодо внесення змін у навчальні 

плани та навчальні програми підготовки 

дипломованих медичних сестер, 

бакалаврів та магістрів медсестринства; 

- на регіональному рівні результати 

роботи застосовуються в навчальному 

процесі кафедри «Сестринська справа» 

КВНЗ «Житомирський медичний 

інститут» Житомирської обласної ради 

- на індивідуальному рівні показана 

важливість використання нових підходів, 

що грунтуються на етико-деонтологічних 

особливостях роботи медичних сестер 

спеціалізованого гематологічного 

відділення Житомирської обласної 

клінічної дитячої лікарні  

Апробація результатів 

дослідження. Основні положення роботи 

доповідались та обговорені на: 

- Х Міжнародній науково-

практичній конференції «Вища освіта та 

практика в медсестринстві». 24-25 жовтня 

2019 р., м. Житомир; 

- ХХІІІ Міжнародному медичному 

конгресі студентів і молодих науковців. 

13-15 квітня 2020 р., м. Тернопіль; 

- на засіданні кафедри «Сестринська 

справа» у грудні 2018 р., листопаді 2019 р., 

березні та травні 2020 р. 

Публікація результатів 

дослідження. Матеріали роботи знайшли 

відображення у 5 самостійних наукових 

працях. 

Структура та обсяг роботи. Робота 

складається із анотації, вступу, трьох  

розділів, висновків, практичних 

рекомендацій, списку використаних 

джерел, додатків. Повний обсяг роботи 124 

сторінок друкованого тексту, з них 119 

сторінок основного тексту та 5 сторінок 

додатків. Список використаних джерел 

містить 71 найменувань. 

РОЗДІЛ 1 

Етико-деонтологічні аспекти в 

роботі медичної сестри 

1.1 Медична етика й деонтологія, 

термінологічна визначеність понять 

1.2. Правові засади медичної 

(медсестринської) етики та деонтології 

1.3 Особливості професійної 

комунікації медичних сестер у 

спеціалізованих дитячих відділеннях 

(онкологічних та гематологічних) де 

лікуються діти із захворюваннями, що 

мають несприятливий прогноз. 

РОЗДІЛ 2 

Програма, обсяг та методи 

дослідження 

2.1. Етапи проведення дослідження 

2.2 Методи дослідження 

РОЗДІЛ 3 

Дослідження деонтологічних 

аспектів роботи медичних сестер 

дитячого онкогематологічного 

відділення  

3.1 Характеристика 

високоспеціалізованого 

онкогематологічного дитячого відділення 
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на прикладі КУ «Житомирська обласна 

дитяча клінічна лікарня» 

3.2 Результати вивчення специфіки 

роботи медичних сестер 

онкогематологічних відділень за 

результатами медико-соціологічного 

дослідження (анкетування)  

3.2.1 Загальна характеристика 

респондентів 

3.2.2 Особистісні якості, які на думку 

респондентів найбільш необхідні медичній 

сестрі для роботи у 

високоспеціалізованому дитячому 

онкогематологічному відділенні лікарні 

третинного рівня надання медичної 

допомоги. 

3.2.3  Обізнаність медичних сестер 

з деонтологічними аспектами роботи 

медичних сестер дитячого 

онкогематологічного відділення 

високоспеціалізованої лікарні третинного 

рівня надання медичної допомоги 

3.3. Перспективні підходи щодо 

підвищення компетентності у етико-

деонтологічних аспектах діяльності 

медичних сестер гематологічного 

відділення 

ВИСНОВКИ 

У магістерській роботі подано 

теоретичне узагальнення та вирішення 

науково-практичного завдання актуальної 

теми: деонтологічні аспекти в роботі 

медичної сестри спеціалізованого дитячого 

гематологічного відділення 

багатопрофільної лікарні третинного рівня. 

Робота медичної сестри передбачає 

гуманне (милосердне) ставлення до людей. 

Високий професіоналізм медичної сестри 

має включати в себе такі особистісні якості 

як: дисциплінованість і організованість, 

так як виконання професійних обов’язків 

безпосередньо пов'язана з великим 

фізичним та емоційним навантаженням. Є 

необхідність у  своєчасному прийнняті 

рішеннь та їх якісного виконання, 

приділеня пацієнтам належної уваги. Всі 

вищезгадані якості допомагають впоратись 

із професійними обов'язками медичної 

сестри. 

Високий професіоналізм у поєднанні 

з дисциплінованістю й організованістю 

має поєднуватись із душевністю, емпатією 

та асертивністю. Дуже важливо аби 

вищезгадані задатки особистісних якостей 

були вродженими.  Їх імітація обов'язково 

проявиться під час трудової діяльності 

медичної сестри. Проте медична сестра не 

повинен сподіватися лише на вроджені 

задатки цих якостей, їх необхідно постійно 

розвивати й вдосконалювати, необхідно 

пам'ятати, що завжди є взаємозв'язок між 

емоціями, які виникають до об'єкта, і діями 

щодо нього. Твердження психологів 

говорить про те, що ми любимо того, кому 

робимо добро, і недолюблюємо тих, кому 

робимо зло. Отже, душевність, 

співпереживання, ввічливість та інші 

чесноти необхідно постійно розвивати, 

удосконалювати й активно ними 

користуватись. 

Досконале володіння принципами 

медичної етики, деонтології, психогігієни 

та психопрофілактики є ключовим 

моментом у визнанні професіоналізму 

медичної сестри. 

Ідеальної моделі, ідеальних якостей 

медичної сестри неможе бути. Оскільки 

кожен пацієнт, кожен діагноз є 

унікальним. В цьому й полягає найбільша 

складність у роботі медичної сестри. 

Необхідно знайти підхід до кожного 

пацієнта та до його родичів, необхідно 

володіти комунікативними навиками, щоб 

безпроблемно можна було знайти спільну 

мову з пацієнтом при будь-якому діагнозі 

та при будь – яких обставинах. 

Під час навчання в професійних 

закладах освіти закладається фундамент 

для розвитку етико-деонтологічних та 

соціально-психолгічних якостей 

професійної медичної сестри. Заклад 

освіти має приділяти належну увагу 

вивченню етико-деонтологічних аспектів в 

роботі медичних сестер. Доцільно 

використовувати новітні методи навчання. 

Застосовувати отримані знання на практичі 

в поліклінічних умовах чи умовах 

стаціонару. З метою формування у 

майбутніх медичних сестер певного 

алгоритму дій під час спілкування з 

пацієнтами та колегами. Розвивати та 

навчити правильно застосовувати власні 

якості під час виконання професійних 

обов’язків, в спілкуванні з пацієнтами, з 
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родичами пацієнтів, з колегами. На рівні 

лікувальних закладів мають проводитися 

занятя з штатним психологом, який буде 

проводити інтерактивні бесіди в яких буде 

виявляти труднощі, які виникають у 

персоналу в етико-деонтологічних 

аспектах, й здійснювати їх ліквідацію. Такі 

зустрічі можуть бути загально лікарняні, 

окремо за підрозділами (відділеннями, 

профілями), групові (медичні сестри, 

лікарі, молодші медичні сестри), парні 

(лікар-хірург та м/с операційна, лікар – 

гематолог та м/с онкогематологічного 

відділення, лікар-анестезіолог та м/с 

анестезистка), індивідуальні. Завдяки 

таким заняттям  буде спостерігатися 

покращення роботи медичного персоналу 

та задоволеність пацієнтів наданням 

медичних послуг. Відповідно імідж 

лікувальних закладів буде зростати, що 

призведе до збільшення якості надання 

медичних послуг.  

 

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1) Для формування професійної 

компетентності спеціаліста навчальним 

закладам необхідно враховувати 

відповідність студента психограмі обраної 

спеціальності. 

2) Розроблена професійна модель 

медичної сестри може використовуватись 

як основа придатності і психологічної 

готовності до майбутньої професійної 

діяльності. 

3) Матеріали дослідження, модель 

професійно важливих якостей медичних 

сестер можуть бути використані в 

післядипломній освіті для підвищення 

кваліфікації організаторів охорони 

здоров’я, керівників сестринського 

персоналу, викладачів ВНЗ. 

4) Результати тестування можуть 

стати основою для розробки критеріїв 

рівня розвитку професійно важливих 

якостей медичних сестер для різних 

ступенів освіти. 
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ВПЛИВ БІОРИТМІВ НА САМОПОЧУТТЯ І ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ (УСПІШНІСТЬ) 

СТУДЕНТІВ 

 

Тарасюк Тетяна Сергіївна 

Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради 

 
АНОТАЦІЯ 

Тарасюк Т. С. Вплив біоритмів на 

самопочуття і працездатність (успішність) 

студентів. Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису. Магістерська робота 

на здобуття освітнього ступеня магістра 

медсестринства за спеціальністю 223 

«Медсестринство», галузь 22 «Охорона 

здоров'я». КВНЗ «Житомирський 

медичний інститут» Житомирської 

обласної ради, Житомир, 2020. 

 Актуальність дослідження.  
Вивчення біоритмів є дуже 

актуальною проблемою суспільства. Нові 

досягнення науки, модернізація застарілих 

технологій, комп’ютиризація виробництв 

всі ці фактори мають зменшувати фізичні 

навантаження на організм людини й 

відповідно мають забезпечувати більшу 

продуктивність праці. Але людський 

організм є дуже залежним від природних 

факторів, таких як зміни дня й ночі, зміна 

часових поясів, наближення природних 

катаклізмів (землетрусів, смерчей, штормів 

тощо). Взаємозв’язок біологічних ритмів 

та «біологічного годинника»  та їх вплив 

на самопочуття, працездатність та 

активність ще не було досконало 

досліджено. Були проведені дослідження 

вітчизняних та зарубіжних науковців щодо 

біологічних ритмів. Лауреатами 

Нобелівської премії в галузі медицини та 

фізіології 2017 року стали троє 

американських вчених. Джеффрі Холл, 

Майкл Росбаш та Майкл Янг були 

відзначені престижною премією за 

дослідження молекулярних механізмів, які 

контролюють добові біоритми людей, 

тварин та рослин. 

Біологічні (циркадні) ритми 

адаптують внутрішні механізми тіла 

людини (“внутрішній годинник”) до різних 

фаз доби, впливаючи на сон, поведінку, 

рівень гормонів, температуру тіла та обмін 

речовин. Вчені виділили і дослідили ген, 

який контролює біологічні ритми, і довели, 

що існує тісний зв’язок між добовим 

ритмом організму і здоров’ям людини. 

Це дослідження допоможе створити 

препарати для корекції циклів, а також 

виявляти періоди, найбільш сприятливі 

для прийому ліків. 

Проведене нами дослідження має на меті 

науково обґрунтувати питання взаємодії 

біоритмів та «біологічного годинника», їх 

впливу на самопочуття, працездатність 

(успішність) студентів. Це дослідження 

має допомогти розробити практичні 

рекомендації щодо організації й розподілу 

часу навчання для студентів приналежних 

до різних групових секторів біологічної 

активності, для найбільшої продуктивності 

(працездатності) й успішності відповідно.  

Мета дослідження – вивчити вплив 

біоритмів на самопочуття, працездатність 

(успішність) студентської молоді. 

Дослідити взаємозв’язок біоритмів та 

«біологічного годинника», їх впливу на 

самопочуття, працездатність (успішність) 

студентів. 

Методи дослідження. Для 

досягнення мети використано такий метод 

як, медико-соціологічне дослідження 

(анкетування) було анкетовано 100 

студентів відділення: «Медична сестра - 

бакалавр» КВНЗ «Житомирський 

медичний інститут» ЖОР за допомогою 

спеціально розроблених опитувальників. 

Для підбиття результатів проведеного 

опитування нами було застосовано метод 

системного аналізу та логічного 

узагальнення, а також застосований 

клініко-статистичний метод. 

 Результати.  Підтверджено, що 

біоритми мають прямий вплив на 

самопочуття, активність та настрій 

студентської молоді. Відповідно всі 

вищезгадані показники мають 

безпосередній вплив на успішність у 

навчанні кожного окремо взятого 

студента.  
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 Встановлено, що студентька молодь 

не враховує особливості своїх 

індивідуальних біоритмів щодо 

планування свого добового режиму.  

Встановлено, що для покращення 

самопочуття, активності та настрою, 

необхідно враховувати особливості своїх 

індивідуальних біоритмів при чергуванні 

праці й відпочинку. Це надасть організму 

працювати набагато продуктивніше без 

шкоди для здоров’я.  

Крім того, встановлено, що 

біоритми мають прямий зв'язок з фазами 

місячного циклу. Знаючи про цей зв'язок 

між фазами Місяця й хронотипати можна 

здійснювати раціональний підхід до 

планування тих чи інших завдань в 

залежності від складності й терміновості 

виконання.  

Висновки. З проведеного нами 

дослідження випливає необхідність 

вивчення біологічних ритмів людини та 

стану власного «біологічного годинника» 

для продуктивного планування свого дня 

та раціонального чергування періодів 

занять тим чи іншим видом діяльності в 

залежності від власного «біологічного 

годинника». Це необхідно для правильного 

планування відпочинку (сну), емоційного 

розвантаження (розваги, спілкування з 

друзями), фізичної та інтелектуальної 

активності. Правильний розподіл часу для 

виконання завдань різної інтенсивності та 

складності надасть змогу використовувати 

всі наявні задатки власного організму без 

шкоди й перевтоми для нього.  

Для студентів знання власного 

«біологічного годинника» дозволять 

обирати найпродуктивніший час для 

вивчення й засвоєння необхідного 

матеріалу. А також розприділяти паузи для 

емоційного розвантаження та для періодів 

відпочинку. Якщо не чергувати різні види 

діяльності, а монотонно й титанічно 

виділяти цілий день для занять лише 

одним видом діяльності, то відповідно 

організм буде швидше втомлюватися, 

відбудеться знищення концентрації та 

уважності, організм буде виснажений.  

Тому, для кожної людини важливо 

мати свій індивідуальний підхід до 

створення свого власного графіку на 

кожен день і розраховувати 

найоптимальніший час для занять тим чи 

іншим видом діяльності в залежності від 

власного «біологічного годинника».  

Ключові слова: біоритми, 

«біологічний годинник», взаємозв’язок. 

ABSTRACT 

Tarasiuk T.S. Impact of biorhythms on 

students` well-being and performance 

(successfulness). Qualifying scientific work 

on the rights of the manuscript. Master thesis 

for obtaining a master degree in nursing, 

specialty 223 “Nursing”, branch 22 

“Healthcare”. MHEI Zhytomyr medical 

institute of Zhytomyr regional council, 2020. 

Topicality of research. The study of 

biorhythms is a very pressing issue for the 

modern society. Such factors as new scientific 

inventions and breakthroughs, the 

modernization of outdated technologies, the 

computerization of production must reduce 

the physical exertion on the human body and, 

accordingly, should provide greater 

productivity, but as a matter of fact, it is 

extremely dependent on natural factors, 

including day and night changes, time zones, 

approaching natural disasters (earthquakes, 

tornadoes, storms, etc.). The connection 

between biological rhythms and the concept 

of "biological clock", as well as their impact 

on well-being, performance and activity of a 

human being have not yet been thoroughly 

investigated, nevertheless, studies have been 

conducted by domestic and foreign scientists 

on biological rhythms. Three American 

scientists have become Nobel Prize winners 

in medicine and physiology in 2017: Jeffrey 

Hall, Michael Rosbash and Michael Young 

were honored with the prestigious award for 

researching the molecular mechanisms that 

control the daily biorhythms of humans, 

animals, and plants. 

Biological (circadian) rhythms adapt 

the internal mechanisms of the human body 

(the "inner clock") to different phases of the 

day, affecting sleep, behavior, hormone 

levels, body temperature and metabolism. 

Scientists have identified and investigated a 

gene that controls biological rhythms, and 

have shown that there is a close link between 

daily rhythm of the body and human health. 
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This research will help to create drugs 

for cycle correction, as well as to identify the 

most favorable periods for medication.  

Our research aims to scientifically 

substantiate the interaction of biorhythms and 

the "biological clock", their impact on the 

well-being, performance (successfulness) of 

students, developing practical guidelines for 

organizing and allocating study time for 

representatives of different groups with 

various periods of biological activity in order 

to maximize productivity (performance) and 

efficiency. 

Aim of research is to study the 

impact of biorhythms on the well-being, 

performance (successfulness) of young 

students, as well as to investigate the 

connection between the biorhythms and 

"biological clock", their impact on above 

mentioned parameters. 

Research methods. In order to 

achieve this goal, sociological survey method 

was used: 100 students of the nursing 

department (bachelor degree) of MHEI 

Zhytomyr medical institute of Zhytomyr 

regional council participated in the 

experimental survey by filling specially 

designed questionnaires. To sum up the 

results of the survey, we used the systematic 

analysis and logical generalization, as well as 

the clinical and statistical methods. 

Research results. Biorhythms have 

been confirmed to have a direct effect on the 

well-being, activity and mood of young 

students. Accordingly, all the mentioned 

indicators have a direct impact on the 

successfulness of each individual. 

Thus, according to our research, 

students do not take into account the 

peculiarities of their individual biorhythms 

while planning their daily regime. 

Obtained and processed data indicates 

that in order to improve well-being, activity 

and mood of young students it is necessary to 

take into account the peculiarities of their 

individual biorhythms when alternating 

between work and rest – this will allow the 

body to work much more productively 

without sacrificing health. 

In addition, biorhythms are found to 

have a direct connection with the phases of 

the lunar cycle. Moreover, identifying and 

analyzing the phases of the moon and the 

correct chronotype can take a rational 

approach to planning certain tasks, depending 

on the complexity and timing of their 

execution. 

Conclusions. According to our 

research, it is necessary to study the 

biological rhythms of a human being and the 

state of his/her own "biological clock" for the 

productive planning of the day and rational 

alternation of periods of employment 

depending on his/her daily biological cycles. 

Also, for proper planning of rest (sleep), 

emotional unloading (entertainment, 

communication with friends), physical and 

intellectual activity can produce a better 

effect, if essential data concerning individual 

biorhythms is taken into consideration. Proper 

allocation of time to perform tasks of varying 

intensity and complexity will allow students 

to use all the available reserves of their 

organism without causing harm and fatigue. 

Utilizing awareness of peculiarities of 

their individual "biological clock" will allow 

students to choose the most productive time to 

study and learn the necessary material. Also, 

periods of the most efficient emotional relief 

and rest can be properly calculated and 

applied. Ignoring the alternation between 

different activities, as well as monotonically 

and tediously allocating the whole day for 

classes with only one type of activity will 

result in a decrease of concentration and 

feeling of alertness, body fatigue, inability to 

correctly perceive and process the data 

obtained. 

Therefore, it is important for each 

individual to have his or her own 

individualized approach to creating a daily 

schedule and calculating the optimum time 

for practicing a particular activity depending 

on his/her own "biological clock". 

Key words: biorhythms, «biological 

clock», interdependence. 

ВСТУП 

Актуальність теми. Серед 

багатьох чинників, які впливають на 

самопочуття, працездатність та здоров'я 

сучасної молоді, біоритми продовжують 

залишатись недостатньо вивченими. На 

протязі багатьох років науковці передових 

країн світу вивчали граничні стани 
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здоров’я людини,так звані «преморбідні 

стани». Одним з провідних напрямків 

досліджень у цій галузі є хронобіологія – 

наука про вплив біологічних ритмів на 

стан людини.  

Біоритми - це циклічне чергування 

різних функціональних станів організму, 

його активності, діяльності та здатності 

реагувати на зовнішні і внутрішні 

подразники при збереженні гомеостазу.  

Гомеостаз - це властивість 

організму підтримувати свої параметри і 

фізіологічні функції у визначеному 

діапазоні.  

Початоком вивчення біоритмів 

вважають 1729 рік, коли французький 

астроном де Меран виявив, що листки 

рослин здійснюють періодичні рухи 

протягом доби. Згодом вченим вдалося 

знайти так звані біологічні ритми, що 

притаманні майже всім живим організмам. 

Сучасні дослідження стосовно природи та 

закономірностей біологічних ритмів 

показали, що складні живі системи дійсно 

являють собою тканину, переплетену 

незліченними різноманітними ритмами. 

В основі коливальних змін в 

організмі лежить пристосування до 

мінливих умов навколишнього середовища 

(температура, склад і кількість їжі, ступеня 

освітленості і т.п., і т.д.). Біоритми, з 

одного боку, повинні бути досить стійкими 

і незалежними від випадкових впливів і 

стану організму, але, з іншого боку, вони 

повинні адаптуватися до конкретних умов 

середовища, щоб організм був здатний за 

мінімальних витрат енергії зберігати свій 

гомеостаз і забезпечувати поточні потреби 

організму. Циклічність процесів на Землі, 

у тому числі й в організмі людини, тісно 

пов’язана з обертанням Землі, зміною 

нахилу земної осі до площини земної 

орбіти (що призводить до зміни рівня 

сонячного опромінення земної поверхні 

протягом року), обертанням Місяця, що 

призводить до зміни гравітації. 

Жителі середніх географічних 

широт навесні і восени відчувають так 

званий «особливий стан», пов’язаний з 

активними перебудовами біологічних 

ритмів, у результаті цієї перебудови 

гомеостаз організму людини тимчасово 

дає певні «збої», що призводить до 

порушень в роботі органів і систем. У всіх 

людей данна сезонна "десинхронізація" 

протікає по різному. В одних вона 

проходить відносно легко й майже 

непомітно та зазвичай завершується новою 

синхронізацією біоритмів органів і систем. 

В інших сезонна перебудова призводить до 

порушень загального стану огранізму, 

погіршеня стану здоров’я, загострення 

хронічних захворювань і до можливого 

розвитку «нових» захворювань. 

Сезонні коливання пов’язані як із 

зовнішніми факторами (зміни світлового 

дня, атмосферного тиску, температури 

навколишнього середовища, швидкості 

вітру, зміни обсягу і виду спожитої їжі і 

т.д.), так і внутрішніми факторами (дія 

своєрідних внутрішніх біологічних 

годинників, що залежно від пори року). 

Звідси й спостерігається найбільша 

активність симпатичної вегетативної 

нервової система узимку, а навесні 

спостерігається найвища активність 

парасимпатичної системи.. 

Нобелівську премію з медицини у 

2017 року отримали американські 

дослідники Джеффрі Холл (Jeffrey Hall), 

Майкл Росбаш (Michael Rosbash) і Майкл 

Янг (Michael Young). Вони були визнані 

нагородою через своє вивчення 

внутрішнього годинника живих істот. 

Відкриття молекулярного механізму 

пояснює як рослини, тварини та люди 

пристосовуються до біологічного ритму 

впродовж дня. Фундація Нобеля 

наголосила, що відкриття лауреатів 

полягає у новаторському погляді на 

принципи біологічного годинника.  

В наступні роки вчені виявили 

інші молекулярні компоненти 

годинникового механізму, що пояснили 

його стабільність і функції. З моменту 

відкриття, яке здійснили Джеффрі Голл, 

Майкл Росбаш і Майкл Янг, циркадна 

біологія перетворилася на динамічну 

сферу наукових досліджень.  

Безліч дослідів і експериментів 

було проведено для доказу існування 

«біологічного годинника», однак ця тема 

все ще залишається малодослідженою. 

Вивчення біоритмів і їх вплив на організм 
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людини дозволить раціонально 

розраховувати свої сили для досягнення 

тієї чи іншої поставленої мети, без шкоди 

власному організму.  

 Актуальність порушеної 

проблеми, доцільність наукового пошуку 

раціонального використання біоритмів для 

підвищення ефективності навчання та 

збереження здоровяۥ зумовили вибір теми 

дослідження: «Вплив біоритмів на 

самопочуття і працездатність 

(успішність) студентів».  

Мета дослідження: вивчити вплив 

біоритмів на самопочуття, працездатність 

(успішність) студентської молоді.  

 Відповідно до мети дослідження 

визначені його завдання: 

1) здійснити аналіз джерел наукової 

літератури з досліджуваної проблеми; 

2) розробити програму, етапність та 

методологічний інструментарій 

дослідження; 

3) провести визначення 

індивідуального біологічного профілю 

(амплітуди фізичного, емоційного та 

інтелектуального біоритмів) залежно від 

фаз Місяця, визначення хронотипу 

респондентів та їх взаємозвяۥзку з 

самопочуттям та успішністю студентів. 

4) розробити практичні рекомендації 

раціонального використання часу для 

отримання максимальної ефективності від 

чергування активної діяльності і 

відпочинку залежно від фаз Місяця, 

індивідуального біологічного профілю та 

хронотипу. 

Об’єкт дослідження: індивідуальні 

біоритми та хронотипи студентів. 

Предмет дослідження: вплив 

індивідуальних біоритмів, хронотипу і фаз 

Місяця на самопочуття і працездатність 

студентів. 

Методи дослідження: У ході 

наукового дослідження для вирішення 

його завдань нами застосовані наступні 

методи наукового дослідження:  

- бібліосемантичний для аналізу 

джерел наукової літератури з 

досліджуваної проблеми; 

- медико-соціологічне дослідження 

(анкетування) для визначення хронотипу 

студентів; 

 - визначення індивідуальних 

біоритмів амплітуди фізичного, 

емоційного та інтелектуального біоритмів 

залежно від фаз Місяця) за допомогою 

сайту: 

 Гіпотеза: головна ідея та основні 

положення концепції дослідження 

відображені в робочій гіпотезі, що 

ґрунтується на припущенні виявлення 

взаємозв’язку між індивідуальними 

біоритмами та їх впливом на самопочуття  

працездатність (успішність) студентів. При 

підтвердженні означеного взаємозв’язку 

буде можливим розробити перспективні 

наукові підходи для подальших 

досліджень і практичні рекомендації щодо 

збереження і зміцнення здоров’я студентів 

за рахунок врахування їхньої 

працездатності, чергування періодів 

активної діяльності і відпочинку залежно 

від індивідуальних біоритмів, хронотипу і 

фаз Місяця.   

Наукова новизна одержаних 

результатів полягає в тому, , що вперше на 

базі КВНЗ “Житомирський медичний 

інститут” проведено комплексне 

дослідження визначення біоритмів 

студентів та їх впливу на самопочуття та 

успішність у навчанні.  

Зв’язок роботи з науковими 

програмами, планами, темами. 

Дослідження виконане відповідно до 

тематичного плану наукових досліджень 

кафедри «Сестринська справа» КВНЗ 

«Житомирський медичний інститут» 

Житомирської обласної ради. Тему 

магістерської роботи  розглянуто і 

рекомендовано для затвердження на 

засіданні кафедри «Сестринська справа» 

КВНЗ «Житомирський медичний 

інститут» Житомирської обласної ради, та 

затверджено на засіданні Вченої ради  

КВНЗ «Житомирський медичний 

інститут» Житомирської обласної ради. 

Експериментальна база. КВНЗ 

«Житомирський медичний інститут» 

Житомирської обласної ради. В 

експерименті взяли участь 120 осіб, 

студентів бакалаврату «Сестринська 

справа». Дослідження (анкетування та 

експеримент) виконані із дотриманням 

всіх основних положень GCP (1996 р.), 
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наказу МОЗ України № 281 від 01.11.2000 

р., Конвенції Ради Європи про права 

людини та біомедицину (від 04.04.97) та 

Гельсінської декларації Всесвітньої 

медичної асоціації про етичні принципи 

проведення наукових медичних 

досліджень за участю людини (1964-2000 

рр.). 

Організація та основні етапи 

дослідження. Дослідження проводилося 

упродовж 2018-2020 років у три етапи. 

Перший етап (2017-2018 рр.). На 

цьому етапі досліджена філософська, 

астрофізична, педагогічна, біологічна, 

медична література з означеної проблеми, 

обґрунтовано вихідні теоретичні засади, 

об’єкт, предмет дослідження, його 

гіпотеза, конкретизовано завдання, 

написано 1-й розділ магістерської роботи;  

На другому етапі (2018-2019 рр.) 

розроблено програму, етапність та 

методологічний інструментарій 

дослідження (розроблено та затверджено 

опитувальники). Проведено 

медикосоціологічне дослідження, 

визначено індивідуальні біоритми та 

хронотипи респондентів, написано 2-й та 

3-й розділи магістерської роботи: 

Третій етап (2019-2020 рр.) – 

здійснено аналіз отриманих результатів, 

сформульовано загальні висновки і 

рекомендації, завершено написання 

магістерської роботи, здійснено перевірку 

роботи на академічну доброчесність 

(відсутність плагіату), підготовлено роту 

до захисту.  

Вірогідність результатів 

дослідження забезпечено методологічною 

і теоретичною обґрунтованістю вихідних 

позицій; використанням комплексу 

взаємодоповнюючих методів, адекватних 

завданням і логіці дослідження; 

репрезентативністю вибірки.  

Наукова новизна одержаних 

результатів дослідження полягає в тому, 

що вперше встановлено взаємозвяۥзок 

індивідуальних біоритмів і хронотипу 

студентів з їхнім самопочуттям і 

працездатністю (успішністю) залежно від 

фаз Місяця. 

Практичне значення одержаних 

результатів дослідження полягає у 

впровадженні результатів магістерської 

роботи у навчальний процес у вигляді 

рекомендацій студентам щодо 

раціонального чергування періодів 

активної діяльності та відпочинку залежно 

від індивідуальних біоритмів, хронотипу 

та фаз Місяця. 

Впровадження результатів 

дослідження в практичну діяльність 

здійснено: 

- на державному рівні розроблено 

пропозиції щодо внесення змін у навчальні 

плани та навчальні програми підготовки 

дипломованих медичних сестер 

(молодших бакалаврів), бакалаврів та 

магістрів медсестринства; 

- на регіональному рівні результати 

роботи застосовуються в навчальному 

процесі кафедри «Сестринська справа», 

відділення бакалаврату «Сестринська 

КВНЗ «Житомирський медичний 

інститут» Житомирської обласної ради; 

- на індивідуальному рівні показана 

роль медичної сестри в навчанні осіб 

молодого віку та населення в цілому, щодо 

принципів раціонального використання 

часу його індивідуальної диференціації 

(залежно від індивідуальних біоритмів) з 

подальшим їх застосуванням у діяльності 

медичної сестри в лікувально-

профілактичних установах та навчальних 

закладах різних рівнів акредитації.  

Апробація результатів 

дослідження. Основні положення роботи 

доповідались та обговорені на: 

- на ХХІІІ Міжнародному конгресі 

студентів та молодих вчених. – Тернопіль, 

(2019); 

- на ХХІV Міжнародному конгресі 

студентів та молодих вчених. – Тернопіль, 

(2020); 

- на VI Міжнародному медико-

фармацевтичному конгресі студентів та 

молодих вчених. Чернівці, (2019). 

- на ІХ Всеукраїнській науково-

практичній конференції з міжнародною 

участю «Вища освіта в медсестринстві: 

проблеми і перспективи» - Житомир, 

(2019);  

- на Х Всеукраїнській науково-

практичній конференції з міжнародною 

участю «Вища освіта в медсестринстві: 
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проблеми і перспективи» - Житомир, 

(2020);  

- на 88 Науково-практичній 

конференції студентів та молодих вчених з 

міжнародною участю «Інновації в 

медицині» Івано-Франківськ, (2019). 

- на VI Міжнародної науково-

практичної конференції студентів, 

магістрів, аспірантів «Актуальні напрями 

досліджень молодих вчених в 

іншомовному просторі» Житомир, (2019).  

Публікація результатів 

дослідження. Матеріали роботи знайшли 

відображення у самостійних наукових 

працях. 

Структура та обсяг роботи. Робота 

складається з вступу, трьох розділів, 

висновків, практичних рекомендацій, 

списку використаних джерел,  додатків.  

Повний обсяг роботи – 107 сторінок 

друкованого тексту, із них 98 сторінок 

основного тексту та 9 сторінок додатків. 

Список використаних джерел містить 51 

найменувань. 

РОЗДІЛ 1 

Біоритми. Їх характеристика та 

вплив на людину 

1.1 Біоритми та їх характерні 

особливості 

1.2 Основні хронотипи людини 

1.3 Хронобіологія, хрономедицина. 

патогенетична роль дисинхроноза в 

розвитку захворювань 

1.4 Соціальний джетланг 

РОЗДІЛ 2 

Програма, обсяг та методи 

дослідження 

РОЗДІЛ 3 

Дослідження біоритмів у студентів 

відділення «медична сестра – бакалавр»  

КВНЗ «житомирський медичний 

інститут» Житомирської обласної ради 

3.1 Загальна характеристика 

опитуваних 

3.2 Поділ респондентів на хронотипи  

3.3 Визначення індивідуальних 

біоритмів 

3.3.2 Середні значення успішності, 

фізичної, емоційної, інтелектуальної та 

загальної активності в осіб з вечірнім 

хронотипом залежно від фаз Місяця 

3.3.3 Середні значення успішності, 

фізичної, емоційної, інтелектуальної та 

загальної активності в осіб з 

аритмологічним хронотипом залежно від 

фаз Місяця. 

ВИСНОВКИ 

У магістерській роботі зроблено 

теоретичне узагальнення і розв’язання 

актуальної проблеми дослідження 

індивідуальних біологічних ритмів. – за 

допомогою соціологічного дослідження 

серед студентів КВНЗ «Житомирський 

медичний інститут» Житомирської 

обласної ради, визначення хронотипу та 

амплітуди фізичного, емоційного та 

інтелектуального біоритмів для кожного 

респондента, розроблення перспективних 

підходів щодо раціонального 

використання часу для отримання 

максимальної ефективності від 

навчального процесу враховуючи 

особливості індивідуальних біоритмів, що 

дало змогу сформулювати такі висновки та 

практичні рекомендації. 

1. Встановлено, що серед студентів 

відділення бакалаврату з медсестринства, 

більшість - 60 осіб, що становить 60,0% 

випадків, належали до хронотипу «сова». 

На другому місці за частотою були 32 

студенти (32,0% випадків), які належали 

до аритмологічного хронотипу «голубів» 

Решта 8 осіб (10,0% випадків) були 

представниками хронотипу «жайворонок». 

2. Встановлено, що середній 

показник успішності за 5-ю шкалою 

істотно відрізнявся у студентів з ранковим, 

вечірнім і аритмологічним хронотипами і 

становив: для ранкового хронотипу 

4,85±0,06 балів; для вечірнього – 4,52±0,04 

балів; для аритмологічного – 4,47±0,06 

балів. Різниця статистично вірогідна між 

всіма трьома групами спостереження. 

3. Підтверджено, що наявний 

істотний вплив індивідуальних біоритмів 

(фізичного, емоційного та 

інтелектуального)  на самопочуття, настрій 

і працездатність (успішність) студентів 

бакалаврату КВНЗ «Житомирський 

медичний інститут» Житомирської 

обласної ради залежно від хронотипу та 

фаз Місяця. 
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4. Кореляційний анліз дозволив 

виявити тісний і середнього ступеня, 

прямий і обернений кореляційний звяۥзок 

між індивідуальними біоритмами, 

хронотипами та фазами Місяця, який 

спостерігали серед студентів з ранковим 

хронотипом «жайворонок» і вечірнім 

хронотипом «сова» Не спостерігали 

статистично вірогідної кореляції між 

індивідуальними біоритмами і успішністю 

у студентів з хронотипом «голуб», що 

підтверджує аритмологічну 

характеристику цього хронотипу. 

5. Доведено необхідність кожному 

студенту визначити, до якого хронотипу 

він належить (пройти тестування за 

спеціальним опитувальником), вміти 

визначати активність власних 

індивідуальних біоритмів (фізичного, 

емоційного та інтелектуального) на кожен 

наступний день, тиждень, місяць за сайтом  

URL: https://bio-ritm.ru, орієнтуючись при 

цьому на фази Місяця за календарем. Це є 

важливою передумовою для раціонального 

розподілу часу для інтелектуальної 

діяльності (навчання), фізичної активності 

(заняття фізичною культурою, фітнесом та 

спортом), для відпочинку (отримання 

позитивного емоційного заряду). 

6. Обгрунтованоо необхідність 

подальших наукових розвідок з метою 

вирішити питання врахування 

індивідуальних біоритмів студентів вищих 

медичних навчальних закладів на різних 

рівнях (загальному та індивідуальному) 

при формуванні академічних груп та 

адаптації для кожної з груп розкладу 

занять, заліків та іспитів, що покращить не 

лише якість навчального процесу, але й 

буде мати позитивний вплив за рахунок 

зменшення стресогенності на самопочуття, 

настрій та здоров’я студентської молоді й 

відповідно на майбутнє покоління 

громадян України. 

 

 

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Під час проведеного дослідження 

нами було підтверджено, наявність 

істотного впливу індивідуальних біоритмів 

(фізичного, емоційного та 

інтелектуального) на самопочуття, настрій 

і працездатність (успішність) студентів 

бакалаврату КВНЗ «Житомирський 

медичний інститут» Житомирської 

обласної ради залежно від хронотипу та 

фаз Місяця. Звідси  відповідно й 

випливають наступні практичні 

рекомендації для студентів та для 

адміністрації вищих закладів освіти. 

1) Для кожного студента 

(індивідуально) є пряма необхідність 

визначення, до якого хронотипу він 

належить (пройти тестування за 

спеціальним опитувальником), вміти 

визначати активність власних 

індивідуальних біоритмів (фізичного, 

емоційного та інтелектуального) на кожен 

наступний день, тиждень, місяць за сайтом  

URL: https://bio-ritm.ru, орієнтуючись при 

цьому на фази Місяця за місячним 

календарем. Це є важливою передумовою 

для раціонального розподілу часу для 

інтелектуальної діяльності (навчання), 

фізичної активності (заняття фізичною 

культурою, фітнесом та спортом), для 

відпочинку (отримання позитивного 

емоційного заряду). 

2) Наочнє обгрунтованя доводить 

необхідність подальших наукових 

досліджень з метою вирішити питання 

врахування індивідуальних біоритмів 

студентів вищих медичних закладів освіти 

на різних рівнях (загальному та 

індивідуальному) при формуванні 

академічних груп та адаптації для кожної з 

груп розкладу занять, заліків та іспитів, що 

покращить не лише якість навчального 

процесу, але й буде мати позитивний 

вплив за рахунок зменшення 

стресогенності на самопочуття, настрій та 

здоров’я студентської молоді й відповідно 

на майбутнє покоління громадян України. 

 

ПЕРЕЛІК ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ АВТОРА ЗА ТЕМОЮ ДОСЛІДЖЕННЯ 

1. Тарасюк Т. С. Вплив біоритмів на прояви нейроциркуляторної дистонії та 

працездатність (успішність) студентів /Матеріали  VI Міжнародного медико-

фармацевтичного конгресу студентів та молодих вчених. Чернівці, 2019, С. 238. 

https://bio-ritm.ru/
https://bio-ritm.ru/
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2. Тарасюк Т. С /Матеріали Науково-практичної конференції з міжнародною участю 

«Вища освіта в медсестринства : проблеми і перспективи» Житомир, 2018. 

3. Тарасюк Т. С. /Матеріали 88-ї Науково-практичної конференції студентів та 

молодих вчених із міжнародною участю « Інновації в медицині» Івано-Франківськ, 2019, С. 

126. 

3. Тарасюк Т. С. /Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції 

студентів, магістрів, аспірантів «Актуальні напрями досліджень молодих вчених в 

іншомовному просторі» Житомир, 2019,  

4. Тарасюк Т. С. Вплив циркадних ритмів на прояви нейроциркуляторної дистонії та 

працездатність (успішність) студентів / Матеріали XXIV Міжнародний медичний конгрес 

студентів і молодих вчених, 13-15 квітня 2020 року  

5. ХІIІ Міжнародну наукову конференцію «Perspectives of Science and Education» м. 

Нью Йорк, США | 22 листопада 2019 р.  

6. V Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасна наука: проблеми і 

перспективи»  м. Київ, 29-30 жовтня 2019 року  

7. Х Міжнародну наукову конференцію «Science progress in European countries: new 

concepts and modern solutions» м. Штутгарт, Німеччина | 25 жовтня 2019 р.  

8. Міжнародна конференція «Динаміка розвитку сучасної науки» 15 листопада, 2019 

рік. Чернігів, Україна. 

9. V Міжвузівська англомовна студентська науково-практична конференція 

«Професійні мовні компетенції сучасного фахівця» 28.11.2019р.м. Житомир.  

10. PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE DEVELOPMENT Abstracts of II 

International Scientific and Practical Conference Lviv, Ukraine 25-26 November 2019  

11. Міжвузівський молодіжний форум «Медичні працівники та громадськість у 

боротьбі зі СНІДом» із залученням представників житомирського громадського центру 

здоров’я .10.12.19.м. Житомир.  
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