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МЕДИЧНА ОСВІТА І НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В МЕДСЕСТРИНСТВІ
УДК 378.147
РОЛЬОВА ГРА ЯК ЕЛЕМЕНТ БІНАРНОГО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ З
МІКРОБІОЛОГІЇ, ЕПІДЕМІОЛОГІЇ ТА ІНФЕКТОЛОГІЇ
Андрушко І. В. , Шудренко О. Т.,
Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради
ROLE GAME AS AN ELEMENT OF A BINARY PRACTICAL LESSON IN
MICROBIOLOGY, EPIDEMIOLOGY AND INFECTOLOGY
Andrushko I. V., Shudrenko O. T.
Zhytomyr Medical Institute Zhytomyr Regional Council
Resume. The article considers the peculiarities of using role-playing as a game innovative
learning technology in the educational process. Role play brings the learning process closer to
practical activities, improves the formation of professional skills and abilities. Examples of using a
role-playing game of professional orientation at certain stages of binary practical training are
given.
The aim of the work is to substantiate the essence of role play, to prove the expediency and
effectiveness of its use in the training of medical workers on the example of a binary practical
lesson in microbiology, epidemiology and infectology.
Conclusions. The use of role-playing as a game form of learning in conducting a binary
practical lesson in microbiology, epidemiology and infectology brings the simulated situation
closer to the professional work of a paramedic, which helps in the diagnosis and proper treatment
of diphtheria.
Key words: role-playing game, practical lesson, microbiology, epidemiology, infectology.
Актуальність
проблеми.
На
сьогодні розвиток освіти неможливий без
використання
сучасних
інноваційних
технологій, а саме, ігрових методик
навчання,
які
сприяють
потужним
процесам
самовдосконалення,
самовиявлення,
самореалізації
та
самоперевірки студентів [3, 4, 9, 11].

Педагогічними засобами сучасного
навчання в Житомирському медичному
інституті є активні методи навчання:
тренінги, вебінари, круглі столи, а
особливе місце серед них займають
рольові ігри. Вони є універсальною
формою,
де
студенти
розвивають
індивідуальні здібності [8].
7
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Застосування рольових ігор під час
освітнього процесу дає змогу максимально
наблизити
навчальний
процес
до
практичної діяльності, враховувати реалії
сьогодення, приймати рішення в умовах
проблемних ситуацій за досить обмежений
час,
відстоювати
свої
пропозиції,
розвивати командний дух та колективізм.
У штучно створених умовах студент
відпрацьовує найрізноманітніші ситуації,

навчання формувати отримані знання у
системний комплекс професійних дій.
Майбутній медичний працівник, що
набуває досвід в рольовій грі, може
впевнено приступати до професійної
діяльності.
Суть методу рольової гри полягає в
імпровізованому розігруванні ситуації, що
моделює типову професійну поведінку і
проблеми, які виникають в її ході [3].

які дають йому змогу сформуватися як
майбутньому спеціалісту медичної галузі
[7, 10].
Для
ефективного
залучення
студентів у процес рольової гри варто
використовувати різнорівневі завдання, що
є практичною реалізацією особистісноорієнтовного підходу.
Прийоми рольової гри особливо
доречно
використовувати
під
час
проведення практичних занять з клінічних
дисциплін. Оволодіння професійними
навичками
передбачає
безпосередній
тісний контакт пацієнта і медичного
працівника.
Використовувати елементи рольової
гри можна, вивчаючи наступні теми: «Збір
клінічного
анамнезу»,
«Збір
епідеміологічного анамнезу», «Об’єктивне
обстеження пацієнта», «Забір матеріалу на
бактеріоскопію,
бактеріологічне
та
серологічне дослідження», «Проведення
санітарно-освітньої роботи з пацієнтом»
[1, 2, 5].
Моделювання
професійної
діяльності в умовах рольової гри сприяє
відпрацюванню практичних умінь і
навичок, надає змогу заздалегідь в умовах

Дана ситуація включає в себе: сюжет гри,
поставлену проблему, характер стосунків і
виконуваних ролей.
Викладач, відзначаючи позитивні
сторони і недоліки виконавців ролей,
спонукає до дискусії, дає можливість
учасникам захистити свої позиції, визначає
рівень засвоєння знань, професійних умінь
і навичок з даної теми [3, 6, 9].
Метою роботи є обґрунтування
сутності
рольової
гри,
доведення
доцільності
та
ефективності
її
застосування в професійній підготовці
медичних
працівників
на
прикладі
проведення бінарного практичного заняття
з
мікробіології,
епідеміології
та
інфектології.
Матеріали
та
методи:
для
досягнення
мети
використано
бібліосематичний
метод
та
методи
системного
підходу
й
логічного
узагальнення.
Результати досліджень
Опис загальної послідовності
рольової гри при проведенні бінарного
практичного заняття з теми «Дифтерія»
Оснащення
рольової
гри:
описання ситуації, яка потребує надання
медичної допомоги, картки з даними
8
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клініки, лабораторних і інструментальних
методів дослідження, які будуть необхідні
по ходу гри, лікарські препарати
(антибіотики, протидифтерійна сироватка),
термінове
повідомлення,
бланки
направлень до баклабораторії, мікроскоп,
живильні середовища, стерильні пробірки,
стерильні ватні тампони.
Учасники: студенти групи - в
назначених викладачем ролях.

(бокс, палата, палата інтенсивної терапії,
реанімаційне відділення), про характер і
об’єм терапії, з визначенням препаратів, їх
дози, шляхів і режиму введення,
тривалість курсу терапії. Оцінити безпеку і
ефективність проведення лікування.
Медична сестра інфекційного
відділення:
забезпечити
виконання
лікарських
призначень,
проведення
обстеження хворого в динаміці хвороби:

Розподілення ролей: роль (посада і
спеціальність медичного працівника)
Функціональні обов’язки
Фельдшер ФАПу: обґрунтувати
попередній діагноз, оцінити тяжкість стану
хворого, надати невідкладну допомогу,
якщо хворий потребує, вирішити питання
про необхідність і місце подальшого
лікування
хворого,
скласти
план
проведення протиепідемічних заходів у
вогнищі.
Лікар приймального відділення
стаціонару: обґрунтувати діагноз, оцінити
тяжкість стану хворого (на основі
отриманих
даних
про
динаміку
захворювання).
Вирішити
питання
необхідності
профілізації
відділення.
Визначити
перелік
необхідного
обстеження. Оформлення документації
приймального
відділення.
Зробити
раціональний вибір лікарських засобів,
визначити їх дози і способи введення,
послідовність введення.
Лікар інфекційного відділення:
оцінити тяжкість стану хворого (на основі
отриманих
даних
про
динаміку
захворювання, результатів лабораторного і
інструментального обстеження. Вирішити
питання про місце госпіталізації хворого

забір матеріалу із зіва та носа на
бактеріоскопію та
бактеріологічне
дослідження і належний посів
на
живильне середовище, догляд за хворим,
ведення медичної документації. Оцінити
правильність
забору
матеріалу
на
бактеріоскопію та
бактеріологічне
дослідження.
Лаборант
бактеріологічної
лабораторії: забезпечити підготовку мазка
до
бактеріоскопії
нативного
матеріалу з фібринозних
плівок,
його
дослідження під мікроскопом (визначення
морфологічних особливостей збудника,
його ідентифікація). Визначення росту
збудника
дифтерії
на
живильному
середовищі.
Оцінити
правильність
підготовки мазка до бактеріоскопії,
визначення морфології збудника та
проведення бактеріологічного методу.
Лікар КІЗу: розробити комплекс
заходів, які забезпечують відновлення
стану здоров’я хворого, визначити об’єм і
частоту обстеження реконвалесцента.
Рецензенти
роботи:
оцінити
правильність - своєчасність виконання
відповідними
спеціалістами
своїх
функціональних обов’язків.
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Опис загальної послідовності
підготовки і проведення рольової гри в
групі

2. Визначити рецензентів кожному

порядку виступають рецензенти. Вони
дають оцінку правильності виконання
основними
студентами
своїх
функціональних обов’язків і раціонального
призначення медикаментозної терапії,
детально зупинившись на тих недоліках,
які вони виявили по суті зробленого
повідомлення. Таким чином звітують усі
учасники гри.

студенту - учаснику гри, з числа студентів

4. В кінці гри знову виступає

групи. Необхідно, щоб кожний студент
прийняв участь у грі.

викладач. Він дає загальну оцінку заняття з
використанням рольової гри, а також
оцінює
роботу
кожного
учасника,
зупинившись на допущених помилках,
недоліках.
Проведення гри розраховано на 80
хв. навчального часу.
Додаток 1
Хвора К., 32 років, домогосподарка,
звернулась до фельдшера зі скаргами на

1. Спочатку роздаються ролі серед
студентів в групі, при цьому викладач
може цілеспрямовано визначити кожному
студенту конкретно вид його роботи або
врахувати побажання студентів.

3. Визначити

об’єм
роботи
кожному учаснику, ознайомити їх з
функціональними обов’язками.
При підготовці рольової гри

1. Спочатку викладач формує цілі і
пояснює роль гри, характеризує ситуацію і
загальне коло питань, рішення яких
необхідно імітувати в рольовій грі.

підвищення температури тіла до +38,7 ℃.
Біль в горлі при ковтанні, слабкість,
нездужання, відсутність апетиту, головний
біль, утруднене носове дихання.
Хворіє 3-й день. Захворіла гостро.

2. Після

п'ятнадцятихвилинного
обговорення
кожному
студенту
повідомляють про ті міроприємства, які
він повинен провести в межах ситуації,
згідно
зі
своїми
функціональними
обов’язками.
Послідовність
виступу
визначається логікою надання медичної
допомоги на етапах: фельдшер ФАПу,
лікар приймального відділення, лікар
інфекційного відділення, медична сестра
інфекційного
відділення,
лаборант
бактеріологічної лабораторії, лікар КІЗу.
Особливу увагу приділити оцінці стану
хворого, місцю госпіталізації, визначенню
ефективних
методів
лабораторної
діагностики,
раціональному
вибору
лікарських засобів, їх дозуванню, шляхам
введення і правилам їх застосування.

Підвищилася температура тіла до +37,5℃,
з’явився біль в горлі при ковтанні,
головний біль, нездужання. За медичною
допомогою не зверталася. Лікувалася
домашніми
засобами.
Стан
не
покращувався.
коливанням

Трималась

температури

гарячка
+38-38,5

з
℃,

зберігались скарги. Сьогодні вранці
з’явилось утруднене носове дихання і
гнійно-кров’янисті виділення з носа.
Із анамнезу відомо, що за останні 10
років ніяких щеплень не одержувала.
Часто хворіла ГРВІ, ангінами. В сім’ї є
дитина, 6 років, щеплена за віком. Дитячий

3. Після цього у відповідному
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садок не відвідує. Чоловік
щеплений. В сім’ї усі здорові.

водій,

Об’єктивно: температура +38,9 ℃.
Шкіряні покриви бліді. Під носом
відмічається мацерація шкіри, на носовій
перетинці плівка. В зіві гіперемія із
застійно-синюшним відтінком.
Набряк мигдаликів, вони вкриті
щільним плівчастим нальотом, який важко
знімається і після його зняття мигдалик

ЄКГ. Ритм синусовий. ЧСС 84 за хв.
Вольтаж зубів в нормі.
Висновок: ЄКГ - в нормі.
Загальний аналіз крові: еритроцити
- 4,5х 1012 /л, гемоглобін 130 г/л,
лейкоцити - 11,2х 109 /л, еозинофіли - 1%,
паличкоядерні - 10 %, сегментоядерні —
71%, лімфоцити -14%, моноцити - 4%,
ШОЄ - 22 мм/год.
Загальний аналіз сечі: питома вага –

кровоточить. Наліт не розтирається між
двома шпателями і не розчиняється у воді,
збільшені підщелепні лімфатичні вузли
розміром від 0,5 до 1,5 см в діаметрі,
рухомі, помірно болючі при пальпації,
поодинокі.
В легенях везикулярне дихання.
Межі серця в нормі. При аускультації тони
серця ясні, ритмічні. Пульс 88 поштовхів
за хвилину, задовільних властивостей.
Живіт м’який, безболісний. Органи
черевної порожнини без патологічних
змін. Стілець і діурез в нормі.
Додаток 2
І день перебування в стаціонарі.
Огляд отоларинголога.
Огляд зіва: застійна гіперемія і
набряк слизової оболонки ротоглотки. На
обох мигдаликах щільний біло-сірого
кольору фібринозний наліт, який не
розповсюджується за межі мигдаликів.
Огляд носа (риноскопія). Слизова
оболонка носа набрякла, ціанотична,
вкрита фібринозними плівками біло-сірого
кольору, які щільні і не знімаються.
Мікроскопічне дослідження мазків із зіва і
носа (пряма мікроскопія).
Виявлені палички морфологічно
схожі з дифтерійними.

1018, лейкоцити 1-3 в п/зору, еритроцити –
0 в п/зору, білок – немає.
Додаток 3
4 день перебування в стаціонарі (7-й
день хвороби).
Після проведеного лікування стан
хворого поліпшився. Нормалізувалася
температура тіла. Турбує лише незначна
загальна слабкість. Шкірні покриви
помірно бліді. Зів - слизова оболонка
ротоглотки гіперемована, з ціанотичним
відтінком (застійна гіперемія), чиста.
Нальотів немає. Носове дихання не
утруднене. Виділень з носа немає. Тони
серця ослаблені, ритмічні. Межі серця в
нормі. ЧСС - 86 за хв. Пульс задовільний,
АТ 120/70 мм.рт.ст. Зі сторони органів
черевної порожнини без патології. Стілець
і діурез в нормі.
Одержані
результати
бактеріологічного дослідження мазків із
зіва і носа.
Із
зіва
і
носа
виділена
коринебактерія дифтерії, токсигенний
штам (tох +), серотип - (гравіс).
ЄКГ (в динаміці) 7 день хвороби.
Ритм синусовий, правильний. ЧСС - 88 за
хв. Незначне зниження вольтажу зубів Р,
R. Порушення процесів реполяризації.
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Висновок: Міокардит. Легка форма.
Додаток 4
32 день хвороби
Стан хворої задовільний. Скарг не
пред’являє. Шкірні покриви блідо - рожеві.
Слизова оболонка зіва, мигдаликів блідорожева. Носове дихання вільне. В легенях
везикулярне дихання. Межі серця в нормі.
Аускультативно тони серця ясні, ритмічні.
ЧСС - 72 за хв, АТ 120/70 мм.рт.ст. Органи

за хв, АТ - 120/60 мм.рт.ст. Зі сторони
органів
черевної
порожнини
без
патологічних змін. Стілець і діурез в
нормі.
Діагноз клінічний
Комбінована дифтерія: плівчаста
дифтерія носа, локалізована плівчаста
дифтерія ротоглотки. Ранній міокардит,
легка форма.
Висновки

черевної порожнини без патологічних
1. Рольова гра належить до ігрових
змін, стілець і діурез в нормі.
інтерактивних
технологій,
які
Дані обстеження
забезпечують творчу діяльність студента,
Загальний аналіз крові: еритроцити
створюють
умови
для
підвищеної
12
- 4,2х10 /л, гемоглобін 140 г/л, лейкоцити
мотивації,
емоційності,
розвиваючи
- 7,2х109 /л, еозинофіли - 1%,
критичне мислення.
палочкоядерні - 3 %, сегментоядерні - 64%,
2.
Рольова
гра
стимулює
лімфоцити - 24%, моноцити - 8 %, ШОЄ інтелектуальну діяльність студентів, вчить
8 мм/год.
моделювати, прогнозувати, досліджувати,
ЕКГ. Ритми синусовий, правильний.
перевіряти
правильність прийнятих
Вольтаж в нормі. Відмічається позитивна
рішень і висунутих гіпотез, виховує
динаміка ЕКГ. ЕКГ - в нормі.
культуру спілкування, формує вміння
Аналіз сечі: питома вага 1012,
працювати в колективі.
лейкоцити - 2-4 в п/зору, еритроцити - 0 в
3. Використання рольової гри як
п/зору, білка немає.
ігрової
форми
навчання
наближає
Додаток 5
практичне заняття до реальної ситуації
Хворий виписаний з лікарні на 38
роботи медичного працівника і дозволяє
день хвороби в задовільному стані. Скарг
провести його цікаво, жваво, креативно.
не пред’являє. Шкіряні покриви блідо4. Рольова гра сприяє глибокому
рожеві. Зів - чистий. Межі серця в нормі.
оволодінню
студентами
фахових
При аускультації тони серця ясні. ЧСС - 72
компетентностей з теми "Дифтерія".
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РОЛЬОВА ГРА ЯК ЕЛЕМЕНТ БІНАРНОГО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ З
МІКРОБІОЛОГІЇ, ЕПІДЕМІОЛОГІЇ ТА ІНФЕКТОЛОГІЇ
Андрушко І. В., Шудренко О. Т.
Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради
Резюме. У статті розглянуто особливості використання рольової гри як ігрової
інноваційної технології навчання в освітньому процесі. Рольова гра наближає навчальний
процес до практичної діяльності, покращує формування професійних вмінь та навичок.
Наведено приклади використання рольової гри професійного спрямування на певних етапах
бінарного практичного заняття.
Метою роботи є обґрунтування сутності рольової гри, доведення доцільності та
ефективності її застосування в професійній підготовці медичних працівників на прикладі
проведення бінарного практичного заняття з мікробіології, епідеміології та інфектології.
Висновки. Використання рольової гри як ігрової форми навчання при проведенні
бінарного практичного заняття з мікробіології, епідеміології та інфектології наближає
змодельовану ситуацію до професійної роботи фельдшера, що допомогає в діагностиці та
належному лікуванні дифтерії.
Ключові слова: рольова гра, практичне заняття, мікробіологія, епідеміологія,
інфектологія.
РОЛЕВАЯ ИГРА КАК ЭЛЕМЕНТ БИНАРНОГО ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ ПО
МИКРОБИОЛОГИИ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ИНФЕКТОЛОГИИ
Андрушко И. В., Шудренко Е. Т.
Житомирский медицинский институт Житомирского областного совета
Резюме. В статье рассматриваются особенности использования ролевой игры как
игровой инновационной технологии обучения в образовательном процессе. Ролевая игра
приближает учебный процесс к практической деятельности, улучшает формирование
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профессиональных умений и навыков. Приведены примеры использования ролевой игры
профессионального направления на определенных этапах бинарного практического занятия.
Целью работы является обоснование сущности ролевой игры, доказание
целесообразности и эффективности ее применения в профессиональной подготовке
медицинских работников на примере проведения бинарного практического занятия по
микробиологии, эпидемиологии и инфектологии.
Выводы. Использование ролевой игры как игровой формы обучения при проведении
бинарного практического занятия по микробиологии, эпидемиологии и инфектологии
приближает смоделированную ситуацию к профессиональной работе фельдшера, что
помогает в диагностике и надлежащем лечении дифтерии.
Ключевые слова: ролевая
эпидемиология, инфектология.

игра,

практическое
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занятие,

микробиология,

УДК 378.147 + 811.111
ВИКОРИСТАННЯ ФАХОВИХ ТЕКСТІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
ОСВІТНЬОЇ І ВИХОВНОЇ МЕТИ ПІД ЧАС
НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВНЗ
Довгорук Л.П.
Новгород – Сіверське медичне училище
THE USE OF THE TEXTS FOR HEALTH PROFESSIONALS TO REALIZE THE
EDUCATIONAL AND EDUCATOR AIMS IN THE PROCESS OFTHE ENGLISH
TEACHING IN THE HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS
Dovhoruk Larysa Petrivna
Novhorod – Siverskyy medical school
Abstract. The English teaching involves a comprehensive realization of the practical, the
educator and the educational aims at a higher educational establishment. The practical goal is to
teach students to speak English and to read some simple texts from the fiction, the social, the
political, and the popular – scientific literature. The educator and educational goals can be
achieved in the process of the practical language mastery.
Reading as a speech activity is the main practical purpose of the English teaching. Reading
as a mean of study plays an important role in the teaching process. It helps master, secure and
accumulate the language material.
Reading helps improve communicative skills. The leading speech – auditory and speech –
movement analyzers are active during reading out and reading in. These analyzers are typical for
speaking. The ability to read gives the opportunity, if it is necessary, to pick up the important
printed materials and to prepare them for any oral messages. Reading English texts develops
students' thinking, helps students understand the characteristics of the English language system and
the features of the native language more deeply. Students receive some valuable information from
the English texts. This information shapes the students’ outlook enriches their country's knowledge
of the history, the culture, the economy, the politics, and the life of the particular country.
The great mental work, which is performed by the reader to gain insight into the content of
the text, develops the linguistic twig, independence to overcome some linguistic and semantic
difficulties, interest to master the English language.
The problem of the theme of the educational texts and their vocabulary filling is of great
importance. The successful realization of the practical, the educational and the educational goals
depends on a great extent on this.
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The problem of the subject of the educational texts and their grammatical and vocabulary
filling is of great importance. The successful realization of the practical, educational and
educational goals depends on these factors during English classes.
Key words: texts for health professionals, speech activity, realization, teaching process.
Актуальність проблеми. Потік
інформації стрімко збільшується з кожним
днем, і випускникам вищих навчальних
закладів
доведеться
зіткнутися
з
необхідністю інтенсивного використання
англійської мови в професійній діяльності.
Крім того, зростаючі ділові та культурні
зв’язки
із
зарубіжними
країнами
вимагають, щоб сучасні фахівці володіли
навичками читання документів, що
супроводжують імпортну продукцію та
послуги, могли самостійно здійснювати
інформаційний обмін з іноземними
діловими партнерами. Наведені обставини
роблять актуальним розвиток навичок
роботи
з
професійно-орієнтованими
текстами в процесі навчання студентів
англійської мови.
Мета дослідження – розкрити роль
та значення використання фахових текстів
для реалізації освітньої та виховної мети
під час навчання англійської мови в
медичному закладі; визначити освітню та
виховну функції текстів за професійним
спрямуванням.
Матеріали та методи:
контент – аналіз наукових
джерел інформації;
систематизація.
Отримані
результати
та
обговорення.
Формування
навичок
читання у процесі вивчення англійської
мови є одним з актуальних завдань
методики навчання англійської мови.

Оволодіння навичками читання передбачає
використання не тільки лексичних та
граматичних засобів мови, але й правильну
організацію читання, що забезпечується
тренуванням та практикою читання
різноманітних текстів на занятті та в
позакласній роботі. [2,9].
Значна кількість сучасних текстів з
англійських та американських видань в
підручнику з англійської мови за
професійним спрямуванням «English for
medical
students»
by
A.H.Sabluk,
L.V.Levandovska, 2013» для студентів 1-4
курсів медичного училища присвячена
певним професійним ситуаціям, у яких
може опинитися медпрацівник у процесі
практичної діяльності; спілкуванню з
пацієнтами, лікарями, медперсоналом;
обстеженню хворих і догляду за ними;
ознайомленню з медичним обладнанням.
[7,2]
Ми проаналізували фахові тексти
вищевказаного підручника з англійської
мови з метою визначення їх освітніх і
виховних функцій. Розглянемо ці функції:
1.
Функція
реалізації
комунікативних ситуацій. Вона забезпечується наявністю в таких текстах: «I
study at the medical college», «The work of a
nurse», «In a hospital», «I study English».
[7,43; 7,50; 7,58; 7,67]
2. Функція зразковості. Ця функція
властива творам або уривкам з творів
англійських письменників, вміщеним у
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підручнику. Ці тексти є зразковими
одиницями навчання не тільки читання, а й
усного мовлення. Їхній великий освітній та
виховний потенціал, інформативність
сприяють успішному проведенню такого
виду самостійної роботи студентів, як
домашнє читання. Прикладами таких
текстів є: «Haisyn Medical college», «The
strange doctor», «What happens to a
hamburger»,
«Eternal
youth
laws»,

4. Репродуктивна функція. Її
виконують тексти, які призначаються для
заучування напам’ять і наступного
переказу. Це поетичні, прозові та
драматичні вірші з фаху. Вивчаючи їх,
студенти не лише засвоюють мовний
матеріал, а й ознайомлюються з кращими
зразками англійської літератури. Це
розширює їхній кругозір і сприяє
естетичному вихованню. Такими текстами

«Outstanding
Russian
chemist
D.I.
Mendeleev». [7,44; 7,106; 7,125; 7,208;
7,220]
3.
Функція,
унаочнення
та
презентації теми мовними засобами. Вона
реалізується в фахових текстах через
лексичні одиниці, які розширюють
кругозір студентів. Серед них можна
назвати:
а)
власні
назви:
«English
universities and colleges», «Why are British
sailors called «Limeys»?, «Superlatives»,
«Ordinary aspirin is truly a wonder drug»;
[7,136; 7,171; 7,188; 7,234]
б)
слова і словосполучення в
реченнях,
які
ознайомлюють
з
конкретними історичними подіями, що
мають велике значення для країни і є
важливими віхами в її історії: «Florence
Nightingale», «Some notes from the history
of Anatomy and Physiology», «What you
should know about vitamins», «Early folk
medicines», «From the history of medicines».
[7,59; 7,74; 7,114; 7,134; 7,146]
в)
реалії: «Where do nurses
work», «English as means of international
communication», «Fitness and health»,
«Сhemical elements of living matters».[7,52;
7, 69; 7,104; 7,226]

є: «My heart will go on», «The doctor»,
«Cold war», «Red cross». [7,93; 7,155; 7,164;
7,204; 3,9-10]
5.
Орієнтувально-мотиваційна
функція. Вона зумовлена типологічними
характеристиками текстів, які є орієнтиром
для використання того чи іншого тексту як
рецептивної основи формування навичок і
вмінь
читання
або
тематичноінформаційної основи навчання усного
мовлення. Такими орієнтирами є лексичні
одиниці, подані в текстах для домашнього
читання. Хоча там вони здебільшого є
пасивною лексикою, в усному мовленні їх
використовують як активну. Це такі
тексти, як «Skeleton», «We study Anatomy»,
«Internal organs», «Functions of blood».
[7,71; 7,77; 7,81; 7,97]
Названі вище функції фахових
текстів реалізуються за умови чіткої
диференціації методичних прийомів, які
викладач застосовує на занятті під час
навчання читання тексту, щоб розвинути в
студентів лексичні навички читання. Для
цього слід: а) добирати і семантизувати
лексичні одиниці з погляду їх належності
до
лексико-тематичного
поля;
б)
враховувати можливості комунікативно функціонального членування лексики
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(активної і пасивної) згідно з тематичною і
ситуативною презентацією її в текстах; в)
включати адекватний мовний матеріал в
ієрархічну структуру комунікативних
завдань студентам на основі текстів. [5,9899]
Роботу з фаховими текстами можна
поділити на певні етапи.
Створення
в
студентів
психологічної установки на читання,

Потрібно перевірити, чи всі студенти
розуміють ці питання чи твердження. Їх
можна пред'явити
студентам на
роздавальних картках, на дошці або через
проектор.
Такі
завдання
значно
полегшують процес читання оскільки із
запропонованих
питань
складається
"смислова карта" тексту, яка допомагає
студентам
орієнтуватись
в
змісті,
сконцентрувати увагу на смислових вузлах

збудження в них інтересу до цієї
навчальної діяльності - це задача першого
установчого етапу роботи над текстом.
Тут важливо враховувати життєвий досвід
студентів, їхні інтереси. Викладач повинен
вміти зацікавити студентів змістом тексту,
який
вони
сьогодні
читатимуть.
Наприклад, підводячи студентів до
самостійного читання тексту про робочий
день медичної сестри, викладач проводить
коротку бесіду про те, що б вони розповіли
англійським гостям про свій робочий день,
а потім говорить, що робочий день
медичної сестри проходить інакше, а як
саме,
вони
сьогодні
дізнаються,
прочитавши текст «The working day of a
nurse».
Перед читанням тексту студентам
необхідно дати комунікативне завдання,
яке б активізувало їхню розумову
діяльність під час читання. Це можуть
бути ключові питання, відповіді на які
можна знайти при читанні тексту, або
певні твердження, які студенти повинні
підтвердити чи спростувати на основі
інформації, яку вони отримають з тексту.
Таких питань або тверджень може бути не
більше 2-3, і вони повинні відноситись до
найбільш суттєвих моментів змісту.

тексту, передбачити його подальший зміст.
Читання тексту із виконанням такого
комунікативного завдання - це другий,
супровідний етап роботи над текстом.
Перевірку цього завдання потрібно
проводити відразу після читання, в усній
чи письмовій формі. Слід відзначити, що
письмовий контроль розуміння тексту
повинен бути обов'язково. Це може бути
якась інша контрольна вправа, не
обов'язково пов'язана із передтекстовим
завданням.
Студентам
можна
запропонувати ряд тверджень, з яких одні
відповідають змісту тексту, а інші ні, і
вони повинні в своїх зошитах поставити
номери лише тих тверджень, які
відповідають
змістові.
Ця
вправа
відноситься до прийомів так званого
програмованого контроля. [4,94; 6,4-5]
Перевірка розуміння тексту та
виконання вправ на основі змісту
складають
третій
етап
роботи,
післятекстовий. Вправи, які на цьому
етапі виконуються, спрямовані як на
контроль розуміння тексту, так і на
розвиток навичок усного мовлення.
Останні передбачають побудову усних
висловлювань учнів з опорою на текст та
їхній власний життєвий досвід. Так,
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прочитавши вищезазначений текст про
робочий день медичної сестри, студенти
можуть
порівняти
розпорядок
свій
розпорядок дня з розпорядком медичної
сестри. Після нього можна запропонувати
їм висловитись в деяких умовних
ситуаціях.
Такі завдання для розвитку усного
мовлення спонукають студентів до
вдумливого читання про себе, оскільки

домашнього читання -це благодатний
матеріал і для розвитку виразного читання
вголос, і для удосконалення умінь
говоріння, зокрема непідготовленого.
[4,95-96]
Висновки
та
перспективи
подальших досліджень. Читання як один
з найважливіших засобів отримання
інформації займає важливе місце в житті
сучасної освіченої людини. У реальному

вони знають, що після читання відбудеться
житті читання виступає як окремий,
цікава розмова, і для того, щоб успішно
самостійний
вид
комунікативної
прийняти в ній участь, необхідно
діяльності, мотивом якої є задоволення
зрозуміти текст і запам'ятати з нього
потреби в інформації, що міститься в
якомога більше фактів і деталей.
тексті. Читання широко використовується
В
аналогічний
спосіб
слід
в пізнавальних, естетичних, побутових,
організовувати й домашнє читання
навчальних, виробничих сферах, де
студентів. Необхідно викликати в них
вилучення інформації з тексту через
інтерес до читання пропонованого тексту,
читання служить здійсненню різних видів
дати комунікативне завдання, яке б
діяльності, мотивом якої є задоволення
супроводжувало читання, націлити їх на
потреби в інформації, що містяться в
види контролю розуміння тексту. На
тексті.
Читання
відіграє
одну
з
занятті з домашнього читання обов'язково
найважливіших ролей у процесі навчання
потрібно провести письмовий контроль по
англійської
мови
і
є
фактором
якому-небудь із завдань, заготовлених
інтелектуального розвитку та запорукою
викладачем
(переклад
уривку
на
набуття сталих навичок у мовній поведінці
українську мову, написання англійською
майбутніх спеціалістів. Саме тому читання
мовою змісту певного абзацу своїми
має посісти належне місце в системі
словами, відповіді на деякі запитання,
сучасних вимог вищої освіти до рівня
постановка своїх запитань по тексту, а
іншомовних знань та вмінь студентів,
також
різні
види
програмованих
випускників вищих навчальних закладів.
контрольних завдань). Звичайно, текст для
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ВИКОРИСТАННЯ ФАХОВИХ ТЕКСТІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ І ВИХОВНОЇ
МЕТИ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВНЗ
Довгорук Л.П.
Новгород – Сіверське медичне училище
Резюме. Навчання англійської мови у вищому навчальному закладі передбачає
комплексну реалізацію практичної, освітньої і виховної мети. Практична мета полягає в
тому, щоб навчити студентів спілкуватися англійською мовою і читати нескладні тексти
з художньої, суспільно-політичної та науково-популярної літератури. Освітня і виховна
мета досягаються у процесі практичного оволодіння мовою.
Читання як вид мовленнєвої діяльності є головною практичною метою навчання з
англійської мови. Важливу роль відіграє читання у навчальному процесі як засіб навчання.
Воно допомагає в оволодінні мовним матеріалом, в його закріпленні та нагромадженні.
Читання допомагає удосконалювати вміння усного мовлення: під час читання як уголос, так
і про себе функціонують провідні мовні аналізатори – слухові та мовленнєво-рухові,
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характерні для говоріння. Уміння читати дає можливість у разі потреби підібрати
необхідні друковані матеріали та підготувати їх до усного повідомлення. Читання
англомовних текстів розвиває мислення студентів, допомагає усвідомити особливості
системи англійської мови і глибше зрозуміти особливості рідної. Інформація, яку
отримують студенти з англомовних текстів, формує їх світогляд, збагачує країнознавчими
знаннями про історію, культуру, економіку, політику, побут країни, мову якої вони
вивчають. Велика розумова робота, котра виконується читцем з метою проникнення у
зміст тексту, розвиває мовну здогадку, самостійність у подоланні мовних та смислових
труднощів, інтерес до оволодіння англійською мовою.
Важливого значення набуває проблема тематики навчальних текстів та їх лексикограматичного наповнення. Від цього великою мірою залежить успішна реалізація
практичної, освітньої і виховної мети на занятті з англійської мови.
Ключові слова: фахові тексти, мовленнєва діяльність, реалізація, навчальний процес.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕКСТОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ
ЯЗЫКУ В ВУЗ
Довгорук Л.П.
Новгород – Северское медицинское училище
Резюме. Обучение английскому языку в высшем учебном заведении предполагает
комплексную реализацию практической, образовательной и воспитательной целей.
Практическая цель состоит в том, чтобы научить студентов общаться на английском
языке и читать несложные тексты с художественной, общественно-политической и
научно-популярной литературы. Образовательная и воспитательная цель реализуется в
процессе практического овладения языком.
Чтение, как вид речевой деятельности, является главной практической целью
обучения по английскому языку. Важную роль играет чтение в учебном процессе как
средство обучения. Оно помогает овладеть, закрепить и накопить языковой материал.
Чтение помогает совершенствовать умение устной речи: во время чтения как вслух, так и
про себя функционируют важные языковые анализаторы - слуховые и двигательные,
характерные для говорения. Умение читать дает возможность в случае необходимости
подобрать необходимые печатные материалы и подготовить их к устному сообщению.
Чтение англоязычных текстов развивает мышление студентов, помогает осознать
особенности системы английского языка и глубже понять особенности родного языка.
Информация, которую получают студенты из англоязычных текстов, формирует их
мировоззрение, обогащает страноведческие знания об истории, культуре, экономике,
политике, быте страны, язык которой они изучают. Большая умственная работа, которая
выполняется чтецом с целью проникновения в содержание текста, развивает языковую
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догадку, самостоятельность в преодолении языковых и смысловых трудностей, интерес к
овладению английским языком.
Особое значение приобретает проблема тематики учебных текстов и их лексикограмматического наполнения. От этого во многом зависит успешная реализация
практической, образовательной и воспитательной целей на занятиях по английскому языку.
Ключевые слова: профессиональные тексты, речевая деятельность, реализация,
учебный процесс.
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УДК 378.147 + 811.111
РЕАЛІЗАЦІЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ
З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВНЗ
Довгорук Л.П.
КЗ «Новгород – Сіверський фаховий медичний коледж» ЧОР
THE REALIZATION OF THE CREATIVE STUDENT'S POTENTIAL IN THE FOREIGN
CLASSES IN THE HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS
Dovhoruk Larysa Petrivna
ME «Novhorod – Siverskyy professional medical college» СRС
Abstract. The educational process is the art of revealing the creative student's potential
and opening the way for its realization. Creative potential is one of the features of a spiritually
growing person who is most satisfied in a joyful and communicative atmosphere. The creating of
such an atmosphere depends on the teacher's institutions, his friendliness, his mood, the erudition,
communication skills, the use of various forms of learning, because the teacher manages the
learning process and affects the emotional and motivational sphere of students, activating internal,
potential resources.
The pedagogical value of a foreign language learning process is that it combines the
collective way of learning with the individual one, provides a person-centered approach, creates a
positive emotional atmosphere, and uses a variety of methods, technologies and teaching methods.
This allows each student to express their individuality, creativity and fill the learning process with
specific life content.
A foreign language also contributes to the development of creative abilities of students,
because it has a huge tutorial, educational and developing potential, which is realized during the
performing of the practical learning purpose, namely in the process of speaking, reading, listening
and writing.
A foreign language is a way to enrich knowledge in various spheres of life, which helps to
carry out activities in the spheres of labor and social life.
The foregoing expands the general horizons of students, develops their thinking processes,
forms social - value qualities, intellectual potential, enriches emotional and practical experience,
promotes the education of aesthetic and mental abilities, leads to the accumulation of professional
skills and abilities. All this is an effective method of comprehensive development of personality,
identifying the formation of its creative potential.
Key words: creative potential, realization, educational process, pedagogical value.
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Актуальність проблеми. Навчання
— це напружена праця, яка готує людину
до життя і в процесі якої формується
особистість. Сучасна програма з іноземної
мови
вимагає
від
викладача
використовувати
можливості
свого
навчального предмета досить активно,
розвиваючи та вдосконалюючи творчий
потенціал студентів. Головна увага в
сучасному освітньому процесі має бути

талановитим та вмілим, тому навчальновиховний процес повинен бути процесом
спільної творчості викладача та студентів.
Безумовно, творчі здібності студентів
будуть розвиватися різними темпами.
Несправедливою є вимога, щоб усі
студенти мали однакові успіхи з іноземної
мови і повинні вивчати її в однаковому
обсязі. Найважливіше- це прищепити
студентам почуття того, що вивчення

приділена принципу єдності навчання й
виховання, оскільки творчий аспект
навчання тим багатший і повніший, чим
більше в ньому відображені всі види
діяльності – пізнання, спілкування та
праця. Успішна реалізація цієї настанови
залежить від змісту навчального матеріалу,
методів навчання, а також від організації
занять,
вимогливості
викладача
і
самостійності студентів у роботі. Викладач
повинен
постійно
створювати
взаємозв’язок джерел знань і видів
діяльності та підтримувати його всіма
методами і прийомами не лише під час
занять, а й у позааудиторній час.
Мета дослідження –розкрити роль та
значення творчого потенціалу студентів на
заняттях з іноземної мови; розкрити
завдання для розвитку творчих здібностей
студентів під час вивчення іноземної мови.
Матеріали та методи:
- контент – аналіз наукових джерел
інформації;
- систематизація.
Отримані
результати
та
обговорення. Сучасне навчання у ВНЗ
передбачає створення найліпших умов для
саморозвитку, життєтворчості особистості,
щоб кожен студент почувався успішним,

іноземної мови є приємним процесом. Це
дуже важливо для мотивації оволодіння
студентами іноземною мовою. [6, 7-8]
Сучасні
методики
викладання
іноземної мови роблять наголос на
важливості сприймання та розуміння мови
на слух. На початковому етапі потрібно
навчати студентів слухати і розуміти
тексти. Тексти мають бути аутентичними,
доступними за змістом та мовним складом.
Завдання, що контролюють їх розуміння,
можуть бути такі:
✓ послухати текст і на картках обвести
кружком відповідні слова;
✓ послухати і дописати речення на
картках (у зошитах):
I do not like________, I like__________.
✓ визначити ключові твердження серед
низки поданих;
✓ визначити, чи відповідає подана у
завданні інформація змісту прослуханого
(уеs/ no answers);
✓ підібрати до запитань правильні
відповіді з наведених у завданні;
✓ дати письмові відповіді на запитання,
записані на дошці тощо.
У процесі навчально-пізнавальної
діяльності
через
розвиток
уміння
формуються здібності студентів. [1, 8-9]
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Формування умінь та навичок
читання — одна з цілей оволодіння
іноземною мовою. Студент повинен
навчитись розуміти основний зміст тексту,
розуміти повністю інформацію, подану в
тексті, та знаходити і розуміти необхідну
чи цікаву інформацію. [4]
Студентам можна пропонувати такі
творчі завдання.
1.
Завдання на формування

ваше ставлення до нього? Чи подобається
вам опис подій у тексті? Чому?
4.
Завдання
на
розвиток
фантазії, уяви.
а)
Завдання
на
розвиток
здібностей описувати створені в уяві
об'єкти навколишньої дійсності, образи
героїв чи подій.
Наприклад: Використовуючи текст,
уяви собі зовнішність героя оповідання та

допитливості.
а)
Завдання
на
розвиток
здібності ставити проблемні запитання за
текстом.
Наприклад:
Сформулюйте
запитання
щодо
проблеми,
що
розглядається в тексті, на які ви хотіли б
одержати відповідь.
б)
Завдання
на
розвиток
здібності
усвідомлювати
проблему,
формулювати її для себе та інших.
Наприклад: Яку проблему намагається
розв'язати автор?
2.
Завдання на формування
гіпотетичності мислення, передбачати
результати певної діяльності, вчинків,
уміти знаходити способи розв'язання
проблем, що виникають.
Завдання на розвиток здібностей
логічно завершити художній текст чи
знайти вихід з певної життєвої ситуації.
Наприклад: Спираючись на зміст
тексту..., спробуйте розповісти (дописати)
його кінцівку.
3.
Завдання
на
розвиток
здібностей активно оцінювати вчинки,
характер героїв тексту.
Наприклад: Що ви думаєте про
героя оповідання? Які вчинки вплинули на

опиши його.
б)
Завдання
на
розвиток
здібності передавати думки, почуття,
мотиви
вчинків
героя
чи
особи.
Наприклад: Уявіть, що ви герой цього
оповідання.
Запишіть думки, які могли б
виникнути у вас в даній життєвій ситуації.
в)
Завдання
на
розвиток
здібності писати твори, спираючись на
попередній досвід, об'єкти навколишньої
дійсності.
г)
Завдання, спрямовані на
розвиток здібності самостійно створювати
художній твір, текст або вірш. [2, 16]
Зміст таких творчих завдань
викликає інтерес і дає змогу залучити всіх
студентів до творчої діяльності. Кожен із
студентів виконує завдання, спираючись
на свої індивідуальні особливості.
Завдяки використанню різних видів
творчих завдань можна істотно вплинути
на розвиток творчих здібностей студентів
у процесі вивчення іноземної мови.
Важливе значення має володіння
письмом, тобто досягнення елементарної
комунікативної
компетенції,
яка
забезпечує студентам вміння точно і
стисло викласти думку на письмі.
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Це можуть бути практичні роботи з
розвитку мовлення, написання творчих
робіт тощо.
Можна запропонувати студентам
написати творчу роботу на тему: "Все
добре, що добре закінчується"," Якби я
опинився на безлюдному острові", "Якби я
став президентом України', "Я і моя сім'я'.
[6, 15-16]
Кожен студент індивідуальний,

✓ обґрунтовувати свою точку зору.
Для
розвитку
діалогічного
мовлення можна запропонувати наступні
типи діалогу:
1. Діалог етикетного характеру.
2. Діалог-розпитування.
3. Діалог-домовленість.
4. Діалог-обмін
думками,
повідомленнями.
Завдання для партнерів мають бути

особливий, ні на кого не схожий.
Педагогічна майстерність в тому, щоб
настроїтися на внутрішній світ студента,
зрозуміти його унікальність, допомогти
йому розвиватися.
Вивчення іноземної мови у ВНЗ
допомагає глибше усвідомити свою роль в
житті, засвоїти специфічні для даного
предмета уміння та навички, орієнтує на
вибір професії, пов'язаної з використанням
знань певного профілю. Отже відбувається
поглиблена
професійна
підготовка
студентів.
Особливістю організації навчальної
діяльності студентів у ВНЗ є перенесення
центру уваги з навчання на учіння,
самостійне набуття знань у процесі
переробки інформації. [5,3]
Компетенція у говорінні включає
компетенцію
в
діалогічному
і
монологічному мовленні. Тому слід
формувати
в
студентів
уміння
користуватись обома формами мовлення.
Володіння
говорінням
вимагає
від
студента вміння:
✓ встановлювати і підтримувати
контакти у розмові;
✓ спонукати партнера до мовлення;
✓ висловлювати свою думку;

диференційованими:
1. "Поясни, чому ти не займаєшся
зимовим спортом."
2. "Переконай свого товариша в
тому, що займатись зимовим спортом
варто."
СХЕМА:
Повідомлення
Запитання
Аргументація
Переконання
Посилання
Заперечення
Головним завданням ВНЗ є не
вчити, а навчити вчитись, підготувати
студентів до безперервного самостійного
навчання. Слід зазначити, що творчі
здібності
можна
тренувати
і
вдосконалювати. Успіх залежить від
соціального оточення, форми та методів
навчання. Відсутність ранніх досягнень
зовсім не означає, що здібності не
виявляться в студентів пізніше.
Допитливі і здібні студенти не
сприймають авторитарної педагогіки.
Вони налаштовані на співпрацю. На
деяких заняттях або у деяких видах роботи
потрібно відмовитися від системи оцінок.
Для оцінок знань є інші засоби: аналіз
причин помилок і звернення до способу їх
подолання. [6, 17]
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✓ діалог між студентами, студентами і
викладачем
як
домінуючу
форму
навчального спілкування;
✓ залучення
студентів
до
стимулювання самооцінки, самопізнавання
і самовдосконалення в різних видах
діяльності;
✓ багатоваріантність, гнучкість форм
організації
різних
видів
діяльності
(індивідуальна,
парна,
групова,

Реалізація принципів педагогіки
спільною творчості створює передумови
для особистісного зростання і реалізації
творчого потенціалу студентів. [3,5]
Висновки
та
перспективи
подальших досліджень. Вищесказане
дозволяє
сказати, що на заняттях з
іноземної
мови
необхідно
активно
впроваджувати:
✓ особистісно-орієнтоване

спілкування (особистісний контакт зі
колективна);
студентами,
утвердження
людської
✓ створення
всілякими
засобами
гідності, відчуття душевного комфорту,
позитивної
емоційної
атмосфери
і
заміна "залізної" дисципліни діловим
духовного взаємозбагачення; можливості
співробітництвом);
кожному студенту випробувати себе в
✓ збагачення
змісту
навчання
різних видах творчості.
емоційним,
особистісно
значущим
матеріалом;
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РЕАЛІЗАЦІЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
У ВНЗ
Довгорук Л.П.
КЗ «Новгород – Сіверський фаховий медичний коледж» ЧОР
Резюме. Освітній процес — це мистецтво розкривати в студентів творчий
потенціал і відкривати шляхи його реалізації. Творчий потенціал — одна з рис духовно
зростаючої людини, яка найбільше задовольняється в радісно-комунікативній атмосфері.
Створення такої атмосфери залежить від установ викладача, його доброзичливості,
настрою, ерудиції, комунікативних здібностей, від використання різних форм навчальної
діяльності, адже викладач керує процесом навчання та впливає на емоційно-мотиваційну
сферу студентів, активізуючи внутрішні, потенційні ресурси особистості.
Педагогічна цінність навчального процесу з іноземної мови полягає в тому, що
відбувається поєднання колективного способу пізнання з індивідуальним, забезпечується
особистісно – орієнтований підхід, створюється позитивна емоційна атмосфера,
використовуються різноманітні методи, технології та прийоми навчання. Це дає змогу
кожному студентові виявити свою індивідуальність, творчі здібності та наповнити
навчальний процес конкретним життєвим змістом.
Іноземна мова також вносить свій внесок в процес розвитку творчих здібностей
студентів, адже володіє величезним виховним, освітнім і розвиваючим потенціалом, що
реалізовується в ході здійснення практичної мети навчання, а саме у процесі говоріння,
читання, слухання та письма. Іноземна мова - це засіб для поповнення знань у різних
сферах життя, що допомагає здійсненню діяльності в сферах трудового та суспільного
життя.
Вищевказане розширює загальноосвітній кругозір студентів, розвиває їх процеси
мислення, формує соціально – ціннісні якості, інтелектуальний потенціал, збагачує
емоційний і практичний досвід, сприяє вихованню естетичних і розумових здібностей, веде
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до накопичення професійних навичок і вмінь. Все це є ефективним засобом комплексного
розвитку особистості, виявлення формування її творчого потенціалу.
Ключові слова: творчий потенціал, реалізація, освітній процес, педагогічна цінність.
РЕАЛИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Довгорук Л.П.
КУ «Новгород – Северський профессиональный медицинский коледж» ЧОР
Резюме. Образовательный процесс - это искусство раскрывать у студентов
творческий потенциал и открывать пути его реализации. Творческий потенциал - одна из
черт духовно растущего человека, наиболее удовлетворяется в радостно-коммуникативной
атмосфере. Создание такой атмосферы зависит от установок преподавателя, его
доброжелательности,
настроения,
эрудиции,
коммуникативных
способностей,
использования различных форм учебной деятельности, ведь преподаватель руководит
процессом обучения и влияет на эмоционально-мотивационную сферу студентов,
активизируя внутренние, потенциальные ресурсы личности.
Педагогическая ценность учебного процесса по иностранному языку состоит в том,
что происходит сочетание коллективного способа познания с индивидуальным,
обеспечивается личностно - ориентированный подход, создается положительная
эмоциональная атмосфера, используются различные методы, технологии и приемы
обучения. Это дает возможность каждому студенту проявить свою индивидуальность,
творческие способности и наполнить учебный процесс конкретным жизненным
содержанием.
Иностранный язык также вносит свой вклад в процесс развития творческих
способностей студентов, так как обладает огромным воспитательным, образовательным
и развивающим потенциалом, который реализуется в ходе осуществления практической
цели обучения, а именно в процессе говорения, чтения, слушания и письма. Иностранный
язык - это средство для пополнения знаний в различных сферах жизни, помогает
осуществлению деятельности в сферах трудовой и общественной жизни.
Вышеуказанное расширяет общеобразовательный кругозор студентов, развивает их
процессы мышления, формирует социально - ценностные качества, интеллектуальный
потенциал, обогащает эмоциональный и практический опыт, способствует воспитанию
эстетических и умственных способностей, ведет к накоплению профессиональных навыков
и умений. Все это является эффективным средством комплексного развития личности,
выявление формирования его творческого потенциала.
Ключевые слова: творческий потенциал, реализация, образовательный процесс,
педагогическая ценность.
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УДК 612-089-043:614.253.8
ПИТАННЯ БОЛЮ ТА БОРОТЬБИ З НИМ. ЗАХИСТ ПАЦІЄНТА ВІД ФАКТОРІВ
ОПЕРАЦІЙНОГО СТРЕСУ
Дячук Т.В., Шкварок М.Г.
Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради
ISSUES OF PAIN AND COPING WITH IT. PROTECTING THE PATIENT FROM THE
FACTORS OF OPERATIONAL STRESS
Diachuk T.V., Shkvarok M.G.
Zhytomyr Medical Institute Zhytomyr Regional Council
Abstract. The analysis of the literature data of the last years testifies that POCD can arise at
patients of different age, even at young persons and children. During traumatological surgeries, the
anesthesiologist is still faced with the choice of method of anesthesia, the main task of which is to
protect the patient from the factors of surgery stress. Currently, various types of both regional and
general anesthesia are widely used in the trauma clinic, which have their advantages and
disadvantages. One of the criteria for the adequacy of the choice of anesthesia during surgery is a
stable hemodynamic parameters.
The aim was to prove the possibility of protecting the patient from the factors of surgery
stress, using different types of regional and general anesthesia.
During the practical part, a study of inpatient cards and anesthesia cards was conducted to
identify the connection between the use of different types of analgesia and the condition of patients
after surgery. As part of this study, an equal number of male patients were selected for each type of
anesthesia - 10 people. When choosing the type of anesthesia for elderly patients, anesthesiologists
prefer local anesthesia. Intravenous anesthesia in most cases is used during surgery among patients
of young age. According to the data, spinal and inhalation anesthesia is most often used in the age
group of 41-60 years. However, it should be noted that the choice of anesthesia is individual in
each case and depends on many factors, including the patient's physical condition, the severity of
surgery, risk factors and so on.
Key words: pain, anesthesia, analgesia
Актуальність.
У
сучаснiй
анестезiологiї велику увагу придiляють
вивченню стану когнiтивних функцiй як
одному з аспектiв впливу анестезiї на
органiзм
пацiєнтiв.
Насамперед
це

пов’язано з уявленням про те, що
практично всi препарати для загального
знеболювання та наркотичнi анальгетики
тiєю чи iншою мiрою пригнiчують
дiяльнiсть центральної нервової системи
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(ЦНС) i можуть спричинити розвиток
пiсляоперацiйної когнiтивної дисфункцiї
(ПОКД) рiзного ступеня вираженостi й
тривалостi. Аналiз даних лiтератури
останнiх рокiв свiдчить, що ПОКД може
виникнути у пацiєнтiв рiзного вiку, навiть
у молодих осiб та дiтей. ПОКД – це
когнiтивний розлад, який розвивається в
раннiй i зберiгається у вiддалений
пiсляоперацiйний перiод, виявляється у

Мета
дослідження:
довести
можливість захисту пацієнта від факторів
операційного стресу, застосовуючи різні
види регіонарної та загальної анестезії.
Матеріали
та
методи
дослідження: дослідження пацієнтів по
картах стаціонарних хворих і наркозних
картах травматологічного відділення КУ
ЦМЛ № 1 м. Житомира за 2019 рік.
Результати дослідження. Біль —

виглядi
порушень
пам’ятi,
уваги,
мислення, мовлення та iнших вищих
психiчних функцiй i пiдтверджене даними
нейропсихологiчного
дослiдження
(зниження
показникiв
когнiтивного
функцiонування в пiсляоперацiйний перiод
не менш нiж на 10% вiд дооперацiйного
рівня).
При травматологічних операціях
анестезіолог, як і раніше, стоїть перед
вибором
методу
анестезіологічного
забезпечення, основним завданням якого є
захист пацієнта від факторів операційного
стресу. В даний час в травматологічній
клініці широко застосовуються різні види
як регіонарної, так і загальної анестезії, які
мають свої переваги та недоліки. Одними
із
критеріїв
адекватності
антиноцицептивного захисту під час
оперативного втручання є стабільні
показники гемодинаміки. Але, щоб
реально забезпечити цей захист, необхідно
знизити до безпечного рівня інтенсивність
ноцицептивного потоку від периферичних
рецепторів до центральних структур
мозку. Впоратися з цим завданням
повинно
допомогти
раціональне
комплексне анестезіологічне забезпечення.

це психофізіологічна реакція організму,
відчуття, яке виникає в разі сильних або
руйнівних впливів на організм людини.
Основним методом контролю над болем є
місцева
анестезія,
безпечність
якої
залежить
від
способу
введення,
правильного вибору місцевого анестетика,
а також від стану пацієнта.
Вiдомо, що при травматологiчних
операцiях золотим стандартом вибору є
регiональнi методи анестезiї, але у
випадках, коли їх застосування неможливе
або не бажане з будь-яких причин,
анестезiологи
застосовують
внутрiшньовенну або поєднану анестезію.
Використовуючи
карти
стаціонарних хворих та наркозні карти,
був
проведений
аналіз
стану
гемодинаміки,
системи
дихання
та
температури тіла, за різних видів анестезії
серед
післяопераційних
пацієнтів
травматологічного відділення.
Всього
у
травматологічному
відділенні у 2019 році було проведено 691
операція. З них під інтубаційним наркозом
62,
внутрішньовенним
–
40,
спинномозковою анестезією
– 194,
місцевою
анестезією
–
395.
Для
досліджуваної групи було обрано 40
32
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пацієнтів з діагностованими переломом
або вивихом. Було опрацьовано 40 карт
стаціонарних хворих і 40 наркозних карт.
В межах проведення даного
дослідження було обрано рівну кількість
пацієнтів чоловічої статі для кожного виду
анестезії – по 10 осіб. При виборі виду
анестезії для пацієнтів похилого віку
анестезіологи віддають перевагу місцевій
анестезії. Внутрішньовенний наркоз в

інтубаційним
наркозом,
відмічались
порушення загального стану (головний
біль, запаморочення) та гемодинаміки
(тахікардія, підвищення артеріального
тиску). У пацієнта, якому було проведено
оперативне втручання із спинномозковою
анестезією спостерігалось порушення
загального стану та вегетативні розлади, а
у пацієнта, якому було проведено операцію
з
внутрішньовенним
наркозом,

більшості випадків застосовують під час
відзначалось порушення загального стану,
оперативних втручань серед пацієнтів
блювання,
періодичне
підвищення
молодої вікової групи. Згідно з даними,
температури.
спинномозковий та інгаляційний наркози
Решта, 36 пацієнтів, з досліджуваної
найчастіше застосовують у віковій
групи мали стабільний стан після
категорії 41-60 років. Проте, варто
оперативного втручання, ускладнень з
зазначити,
що
вибір
анестезії
боку
гемодинаміки,
дихання
та
індивідуальний у кожному окремому
температури тіла не відмічалось. Вони
випадку і залежить від багатьох чинників,
були переведені до післяопераційних
зокрема
фізичного
стану
пацієнта,
палат.
тяжкості
оперативного
втручання,
Висновок.
Аналіз
наукової
факторів ризику тощо.
літератури дозволяє стверджувати, що
Далі розглянемо стан пацієнтів
вибір анестезії носить індивідуальний
після оперативного втручання, залежно від
характер і залежить від багатьох чинників,
виду застосованої анестезії. Для цього було
зокрема
фізичного
стану
пацієнта,
опрацьовано дані моніторингу, а саме
тяжкості оперативного втручання, факторів
показників пульсу, артеріального тиску,
ризику тощо. З метою виявлення факторів
частоти дихання та температури тіла.
ризику, оцінки тяжкості стану пацієнта,
Враховуючи
показники
можливих ускладнень перед кожним
моніторингу, стан чотирьох пацієнтів із
оперативним втручання лікар-анестезіолог
досліджуваної групи після оперативного
проводить бесіду з пацієнтом та ряд
втручання був оцінений як лабільний і
обстежень. З метою зведення до мінімуму
вони були переведені до палат інтенсивної
ризику розвитку ускладнень після наркозу
терапії. У двох хворих, яким було
в обов’язковому порядку проводиться
проведене оперативне втручання під
передопераційна підготовка хворого.
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ПИТАННЯ БОЛЮ ТА БОРОТЬБИ З НИМ. ЗАХИСТ ПАЦІЄНТА ВІД ФАКТОРІВ
ОПЕРАЦІЙНОГО СТРЕСУ
Дячук Т.В., Шкварок М.Г.
Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради
Анотація. Аналiз даних лiтератури останнiх рокiв свiдчить, що ПОКД може
виникнути у пацiєнтiв рiзного вiку, навiть у молодих осiб та дiтей. При травматологічних
операціях анестезіолог, як і раніше, стоїть перед вибором методу анестезіологічного
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забезпечення, основним завданням якого є захист пацієнта від факторів операційного
стресу. В даний час в травматологічній клініці широко застосовуються різні види як
регіонарної, так і загальної анестезії, які мають свої переваги та недоліки. Одним із
критеріїв адекватності вибору методу анестезії, під час оперативного втручання є
стабільні показники гемодинаміки.
Метою було довести можливість захисту пацієнта від факторів операційного
стресу, застосовуючи різні види регіонарної та загальної анестезії.
При виконанні практичної частини було проведено дослідження карт стаціонарних
хворих та наркозних карт для виявлення зв’язку між застосуванням різних видів знеболення
та станом пацієнтів після оперативного втручання. В межах проведення даного
дослідження було обрано рівну кількість пацієнтів чоловічої статі для кожного виду
анестезії – по 10 осіб. При виборі виду анестезії для пацієнтів похилого віку анестезіологи
віддають перевагу місцевій анестезії. Внутрішньовенний наркоз в більшості випадків
застосовують під час оперативних втручань серед пацієнтів молодої вікової групи. Згідно з
даними, спинномозковий та інгаляційний наркози найчастіше застосовують у віковій
категорії 41-60 років. Проте, варто зазначити, що вибір анестезії індивідуальний у кожному
окремому випадку і залежить від багатьох чинників, зокрема фізичного стану пацієнта,
тяжкості оперативного втручання, факторів ризику тощо.
Ключові слова: біль, знеболювання, анестезія, наркоз.
ВОПРОС БОЛИ И БОРЬБЫ С НИМ. ЗАЩИТА ПАЦИЕНТА ОТ ФАКТОРОВ
ОПЕРАЦИОННОГО СТРЕССА
Дячук Т.В., Шкварок М.
Житомирский медицинский институт Житомирского областного совета
Аннотация. Анализ данных литературы последних лет свидетельствует, что ПОКД
может возникнуть у пациентов разного возраста, даже у молодых лиц и детей. При
травматологических операциях анестезіолог по-прежнему, стоит перед выбором метода
анестезиологического обеспечения, основной задачей которого является защита пациента
от факторов операционного стресса. В настоящее время в травматологической клинике
широко применяются различные виды как регионарной, так и общей анестезии, которые
имеют свои преимущества и недостатки. Одним из критериев адекватности выбора
метода анестезии, во время оперативного вмешательства - стабильные показатели
гемодинамики.
Целью было доказать возможность защиты пациента от факторов операционного
стресса, применяя различные виды регионарной и общей анестезии.
При выполнении практической части было проведено исследование карт
стационарных больных и наркозных карт для выявления связи между применением
различных видов обезболивания и состоянием пациентов после оперативного
вмешательства. В рамках данного исследования было выбрано равное количество
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пациентов мужского пола для каждого вида анестезии - по 10 человек. При выборе вида
анестезии у пациентов пожилого возраста анестезиологи предпочитают местную
анестезию. Внутривенный наркоз в большинстве случаев применяют при оперативных
вмешательств у пациентов молодой возрастной группы. Согласно данным, спинномозговой
и ингаляционной наркоз чаще всего применяют в возрастной категории 41-60 лет. Однако,
стоит отметить, что выбор анестезии индивидуальный в каждом отдельном случае и
зависит от многих факторов, в частности физического состояния пациента, тяжести
оперативного вмешательства, факторов риска и тому подобное.
Ключевые слова: боль, обезболивание, анестезия, наркоз.
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УДК 614.777:[543.3+579.68]
ВПЛИВ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ТА САНІТАРНО-ТОКСИКОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ НА ФОРМУВАННЯ НЕІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
НАСЕЛЕННЯ
Заблоцька О.С., Тартачник І.А.
Житомирський медичний інститут ЖОР
INFLUENCE OF PHYSICO-CHEMICAL AND SANITARY-TOXICOLOGICAL
INDICATORS OF DRINKING WATER QUALITY ON THE FORMATION OF NONINFECTIOUS DISEASES OF THE POPULATION
Zablotska O.S., Tartachnyk I.A.
Zhytomyr Medical Institute Zhytomyr Regional Council
The urgency of the problem. Long-term consumption of poor quality drinking water causes
a significant number of chronic non-communicable diseases. The number of new publications on
this issue is growing every year, which requires their processing and systematization.
The aim of the study. Review the medical literature and systematize information on
predicting the negative impact of the chemical composition of drinking water on public health.
Materials and methods. o study all aspects of the outlined problem, a bibliographic
research method was used, as well as methods of systematic analysis and generalization
Results and discussion. Based on the analysis of the medical literature, the relationship
between long-term consumption of drinking water in excess of the content of physico-chemical and
sanitary-toxicological indicators of drinking water quality and the formation of non-communicable
diseases of the population was studied. Elevated iron levels in drinking water have been shown to
cause heart, liver, skin, kidney, blood, and allergic diseases; manganese - diseases of the urinary
and hematopoietic organs, atherosclerosis, liver cirrhosis, cancer of the esophagus and stomach;
copper - anemia, heart and skin diseases, duodenal ulcer; sulfates - ischemic and hypertensive
diseases; zinc - osteosarcoma, diseases of the stomach, nervous and endocrine systems, skin,
coronary heart disease, lesions of the cardiovascular system; general severity - osteoporosis,
gastritis, hypertension and peptic ulcer disease, cancer, urolithiasis, chronic pyelonephritis,
cholecystitis, gastritis, colitis, coronary heart disease; iodine - a disease of the oral cavity; nitrates
- cardiovascular diseases and diseases of the endocrine system; nickel - diseases of the heart, liver,
eyesight, skin, etc.
Conclusions and prospects for further research. Thus, long-term use of drinking water in
violation of the normative values of its chemical composition has a significant impact on the
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formation of non-communicable diseases. We see prospects for further research in the study of the
corresponding impact of drinking water on the health of the population of Zhytomyr region.
Keywords: physico-chemical and sanitary-toxicological indicators, drinking water quality,
non-communicable diseases of the population.
Актуальність
проблеми.
За
даними міжнародних і українських
правничих документів тривале вживання
неякісної за хімічним складом питної води
спричинює значну кількість хронічних
неінфекційних захворювань населення [1;
2; 3].
Встановлення кореляційних зв’язків
між фізико-хімічними та санітарнотоксикологічними показниками якості й
безпечності питної води і категоріями
неінфекційних захворювань населення є
передумовою
розроблення
та
упровадження у практику охорони
здоров’я
системи
ефективних
профілактичних заходів.
Результати досліджень з означеної
проблеми
висвітлюють
І. М. Андрусишина,
І. Л. Башинська,
Ю. М. Ворохта,
О. В. Зоріна,
Л. Й. Ковальчук, О. Б. Липовецька, І. В.
Мудрий,
А. В. Мокієнко,
F. Donato,
S. Monarca,
S. Premi,
A. Kousa,
E. Moltchanova,
M. Viik-Kajander,
N. Mickeley, De Carvalho, L. M. Fortes,
C. I. Porto da Silveira, M. B. Lima, J. Nardy,
F. Donato,
S. Monarka,
W. Helatty,
M. O'Donnell, A. Mente, S. Rangarajan,
A. Waseem, J. Arshad, F. Iqbal, A. Sajjad,
Z. Mehmood та ін. Кількість нових
публікацій з означеної проблеми щороку
зростає, що потребує їх опрацювання й
систематизації.

Мета
дослідження.
Здійснити
огляд
медичної
літератури
та
систематизувати інформацію з питань
прогнозування
негативного
впливу
хімічного складу питної води на здоров’я
населення.
Матеріали та методи. Для вивчення
всіх
аспектів
окресленої
проблеми
використано
бібліографічний
метод
дослідження, а також методи системного
аналізу й узагальнення.
Результати та їх обговорення.
1.
Вплив
фізико-хімічних
показників якості питної води на
формування
неінфекційних
захворювань населення. Встановлено, що
підвищений уміст заліза у питній воді
спричинює захворювання серця, печінки,
шкіри, нирок, крові та алергічні хвороби
[4, с. 25, 27; 5, с. 58; 6, с. 44].
При високому вмісті марганцю у
питній воді формуються захворювання
органів сечовиділення та кровотворення [7,
с. 53], атеросклероз, цироз печінки, рак
стравоходу та шлунку [5, с. 59].
Надлишок міді у питній воді може
викликати анемію, захворювання серця та
шкіри [4, с. 25, 27], виразку 12-палої
кишки [5, с. 59].
Тривале споживання питної води з
надлишком сульфатів може спричинити в
населення ішемічну та гіпертонічну
хвороби [8, с. 12].
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При надлишку хлоридів у питній
воді
у
населення
формуються
захворювання печінки, серця, нирок [4,
с. 24], гіпертонічна хвороба та гастрит [8,
с. 12].
Надлишок цинку у питній воді
спричинює
розвиток
остеосаркоми,
захворювань
шлунку,
нервової
та
ендокринної систем, шкіри [4, с. 24, 25,
27], ішемічну хворобу, ураження серцево-

Надлишок сухого залишку у питній
воді може викликати ішемічну хворобу
серця та гіпертонічну хворобу людини [9].
2.
Вплив
санітарнотоксикологічних показників
якості
питної
води
на
формування
неінфекційних захворювань населення.
Доведено, що при тривалому
споживанні питної води з надлишком
алюмінію у людини може виникати

судинної системи [5, с. 60].
Доведено, що при надлишку у
питній воді загальної жорсткості виникає
остеопороз [4, с. 26, 28; 2, с. 120; 1, с. 115],
гастрит, гіпертонічна та виразкова хвороби
[9], онкологічні захворювання [10, с. 31],
сечокам’яна
хвороба,
хронічні
пієлонефрит, холецистит, гастрит, коліт,
ішемічна хвороба серця [11, с. 14], [7,
с. 51].
Підвищений вміст йоду в питній
воді може спричинити захворювання
ротової порожнини [7, с. 53].
Встановлена
залежність
між
підвищеним умістом кальцію у питній воді
та
виникненням
порушень
ЦНС,
захворювань ендокринної та серцевосудинної систем, шкіри, на сечокам’яну
хворобу [4, с. 24, 25, 27], органів травлення
і системи кровообігу [7, с. 51, 53].
Доведено, що тривале споживання
питної води з підвищеним умістом магнію
викликає цироз печінки, захворювання
нервової
та
ендокринної
систем,
порушення секреторної діяльності шлунку,
водно-сольового балансу [4, с. 28],
ішемічну хворобу серця й інфаркт
міокарда [12, с. 18, 20], сечовивідної
системи [11, с. 14, 16].

хвороба Альцгеймера [4, с. 24, 25], хвороба
Паркінсона, захворювання нирок [5, с. 59,
66].
Високий вміст кадмію у питній воді
спричинює
гіпертонію,
онкологічні
захворювання легень і статевої системи [4,
с. 25], кісток та суглобів, анемію, гастрит,
хвороби нирок [5, с. 60].
При надлишку кремнію і молібдену
в питній воді формується сечокам’яна
хвороба [4, с. 25].
Надлишок миш’яку у питній воді
спричинює
захворювання
органів
сечовиділення [7, с. 53, 55].
При тривалому вживанні питної
води з надлишком нітратів у населення
формуються
кардіоваскулярні
захворювання та хвороби ендокринної
системи [7. с. 52, 53; 11, с. 14].
Підвищена концентрація ртуті у
питній воді спричинює захворювання
ШКТ, серця, шкіри та церебральний
параліч [4, с. 25, 26].
Доведена
залежність
між
надлишком свинцю у питній воді та
захворюваннями дихальних шляхів, ЦНС,
печінки, нирок, статевих залоз, органів
кровообігу [5, с. 60].
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Надлишок кобальту у природній
воді викликає у населення захворювання
ЦНС [5, с. 60].
Тривале вживання питної води з
перевищенням нікелю призводить до
захворювань серця, печінки, органів зору,
шкіри [5, с. 60, 66].
При надлишку селену у питній воді
виникають захворювання печінки, нирок,
кісткового мозку, ЦНС, шкіри [4, с. 26, 27].

карієсу [7, с. 53], серця та шкіри [4, с. 24,
25].
Перевищення стронцію у питній
воді призводить до виникнення хвороб
ротової порожнини [16, с. 53], опорнорухового апарату, сечокам’яної хвороби [4,
с. 24, 25, 27], серця [11, с. 16].
При високому вмісті фторидів у
питній воді можуть виникати хвороби
ендокринної системи [7, с. 52, 53],

Встановлено
вплив
надлишку
хрому в питній воді на формування
захворювань ендокринної системи [4, с.
27], печінки та нирок [5, с. 60].
Доведено, що вживання питної води
з надлишком берилію впливає на
формування
захворювань
серцевосудинної, дихальної та нервової систем [4,
с. 26].
Надлишок бору в питній воді
спричинює
формування
захворювань
органів травлення, ендокринної системи,

флюороз, карієс, анемія, бронхіальна
астма, захворювання серця [4, с. 24, 25].
Висновки
та
перспективи
подальших досліджень. Таким чином,
тривале вживання питної води з
порушенням
нормативних
значень
показників її хімічного складу здійснює
суттєвий
уплив
на
формування
неінфекційних захворювань населення.
Перспективи
подальших
досліджень
вбачаємо в дослідженні відповідного
впливу питної води на здоров’я населення
Житомирської області.
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ВПЛИВ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ТА САНІТАРНО-ТОКСИКОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ НА ФОРМУВАННЯ НЕІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
НАСЕЛЕННЯ
Заблоцька О.С., Тартачник І.А.
Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради
Актуальність проблеми. Довготривале споживання неякісної за хімічним складом
питної води спричинює значну кількість хронічних неінфекційних захворювань населення.
Кількість нових публікацій з означеної проблеми щороку зростає, що потребує їх
опрацювання й систематизації.
Мета дослідження. Здійснити огляд медичної літератури та систематизувати
інформацію з питань прогнозування негативного впливу хімічного складу питної води на
здоров’я населення.
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Матеріали та методи. Для вивчення всіх аспектів окресленої проблеми використано
бібліографічний метод дослідження, а також методи системного аналізу й узагальнення.
Результати та їх обговорення. На основі аналізу медичної літератури досліджено
залежність між тривалим споживанням питної води з перевищенням вмісту фізикохімічних та санітарно-токсикологічних показників якості питної води та формуванням
неінфекційних захворювань населення. Встановлено, що підвищений уміст заліза у питній
воді спричинює захворювання серця, печінки, шкіри, нирок, крові та алергічні хвороби;
марганцю – захворювання органів сечовиділення та кровотворення, атеросклероз, цироз
печінки, рак стравоходу та шлунку; міді – анемію, захворювання серця та шкіри, виразку 12палої кишки; сульфатів – ішемічну та гіпертонічну хвороби; цинку – остеосаркому,
захворювання шлунку, нервової та ендокринної систем, шкіри, ішемічну хворобу, ураження
серцево-судинної системи; загальної жорсткості – остеопороз, гастрит, гіпертонічну та
виразкову хвороби, онкологічні захворювання, сечокам’яну хворобу, хронічні пієлонефрит,
холецистит, гастрит, коліт, ішемічну хворобу серця; йоду – захворювання ротової
порожнини; нітратів – кардіоваскулярні захворювання та хвороби ендокринної системи;
нікелю – захворювань серця, печінки, органів зору, шкіри та ін.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, тривале вживання
питної води з порушенням нормативних значень показників її хімічного складу здійснює
суттєвий уплив на формування неінфекційних захворювань населення. Перспективи
подальших досліджень вбачаємо в дослідженні відповідного впливу питної води на здоров’я
населення Житомирської області.
Kлючові слова: фізико-хімічні та санітарно-токсикологічні показники, якість питної
води, неінфекційні захворювання населення.
ВЛИЯНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И САНИТАРНО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ
НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НАСЕЛЕНИЯ
Заблоцькая О.С., Тартачник И.А.
Житомирский медицинский институт Житомирськой обласного совета
Актуальность проблемы. Продолжительное употребление некачественной по
химическому составу питьевой воды вызывает значительное количество хронических
неинфекционных болезней населения. Количество новых публикаций по данной проблеме
увеличивается с каждым годом и предполагает их обработку и систематизацию.
Цель исследования. Осуществить обзор медицинской литературы и
систематизировать информацию по вопросам прогнозирования отрицательного
воздействия химического состава питьевой воды на здоровье населения.
Материалы и методы. Для изучения всех аспектов данной проблемы использовано
библиографический метод исследования, а также методы системного анализа и
обобщения.
43
МАГІСТР МЕДСЕСТРИНСТВА № 2 (24) 2020

Результаты и их обсуждение. На основании анализа медицинской литературы
исследована зависимость между длительным употреблением питьевой воды с превышением
содержания физико-химических и санитарно-токсикологических показателей качества
питьевой воды и формированием неинфекционных заболеваний населения.
Установлено, что превышение содержание железа в питьевой воде приводит к
заболеваниям сердца, печени, кожи, почек, крови и аллергии; марганца – заболеваниям
органов мочевыделения и кроветворения, атеросклерозу, циррозу печени, раку пищевода и
желудка; меди – анемии, заболеваниям сердца и кожи, язвам 12-персной кишки; сульфатов –
ишемии и гипертонической болезни; цинка – остеосаркоме, заболеваниям желудка, нервной
и эндокринной систем, кожи, ишемии, заболеваниям сердечно-сосудистой системы; общей
твердости – остеопорозу, гастриту, гипертонии и язвенной болезни, онкологическим
заболеваниям, мочекаменной болезни, хроническим пиелонефриту, холециститу, гастриту,
колиту, ишемии; йода – заболеваниям ротовой полости; нитратов – кардиоваскулярным
заболеваниям и болезням эндокринной системы; никеля – заболеваниям сердца, печени,
органов зрения, кожи и др.
Выводы и перспективы дальнейших исследований. Таким образом, длительное
употребление питьевой воды с нарушением нормативных значений показателей ее
химического содержания осуществляет значительное влияние на формирование
неинфекционных заболеваний населения. Перспективы дальнейших исследований видим в
исследовании соответствующего влияния питьевой воды на здоровье населения
Житомирской области.
Ключевые слова: физико-химические и санитарно-токсикологические показатели,
качество питьевой воды, неинфекционные заболевания населения.
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УДК 378.147
МЕНТАЛЬНІ КАРТИ ЯКСПЕЦИФІЧНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВНМЗ
Коваленко В. О., Кочина А. В.,
Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради
MENTAL MAPS AS A SPECIFIC FORM OF ORGANIZATION OF COGNITIVE
ACTIVITY OF STUDENTSIN HIGHER MEDICAL INSTITUTIONS
Kovalenko V.O., Kochina A. V.,
Zhytomyr Medical Institute ZhRC
Abstract. The article analyzes mental maps as a specific form of organization of students'
cognitive activity and visualization of educational material in the educational process. The author
reveals the concept of mental maps and provides a list of on-line services for their creation, gives
examples of using mind maps in math lessons, and lists the benefits of mental maps in planning and
implementing lectures, seminars and practical classes from the position of teachers and students.
Keywords: mental map, intelligence map, interactive learning.
Актуальність
дослідження.Найважливішими
завданнями реформування медичної освіти
в Україні є підготовка освіченої, творчої
особистості та формування її фізичного й
морального здоров'я. Вирішення цієї
проблеми
передбачає
психологопедагогічне обґрунтування змісту і методів
освітнього процесу. Нині провідні вищі
медичні
освітні
заклади
широко
впроваджують
сучасні
педагогічні
технології, популярними серед яких є
комп'ютерне та дистанційне навчання,
навчання із залученням інтерактивних
методик, навчання за технологією тренінгу
тощо.
Реформування вищої медичної
школи й ті вимоги, що ставляться до
випускників
університетів,
академій,

інститутів, повинні докорінно змінити
навчальні
методики
вищої
школи.
Сьогодні
намітився
перехід
від
авторитарної педагогіки до гуманістичного
розвитку особистості, від накопичення
знань – до вміння оперувати знаннями, від
«одноразової» освіти – до безперервної,
від поточної організації навчання – до
індивідуальної. Цей процес є особливо
актуальним для сьогодення.
Сучасні світові стандарти в галузі
медичної освіти передбачають підготовку
висококваліфікованих
спеціалістів,
здатних інтегрувати теоретичні знання і
практичні уміння в цілісну систему,
володіти новими технологіями тощо. Для
успішної
реалізації
особистісного
потенціалу кожного студента у освітньовиховному процесі мають бути створені
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умови для формування таких якостей
особистості, як мобільність, уміння
інтегруватись у динамічне суспільство,
критичність мислення, уміння генерувати
нові ідеї, здатність приймати нестандартні
рішення й нести за них відповідальність,
комунікативні уміння, уміння працювати в
команді, уміння моделювати навчальні
ситуації тощо. Вирішенню таких завдань
сприяє
застосування
інтерактивних

свідомості, активності та якості знань,
умінь і навичок, які набули студенти. Цей
новий підхід має назву «навчання за
методом
участі»,
«кооперативне
навчання», коли створюється можливість
всебічного обговорення кожної проблеми,
доведення та аргументування власного
погляду на шляхи її розв’язання. Це сприяє
не лише глибшому розумінню навчального
матеріалу, а й розвитку мислення та

технологій навчання.
Мета
дослідження:
розкрити
переваги використання ментальних карт
під час планування та впровадження
різних форм навчання у вищому
медичному навчальному закладі.
Сьогодні вже неможливо викладати
дисципліни традиційно, коли у центрі
освітнього процесу знаходиться викладач,
а студенти мовчки сприймають матеріал,
слухають пояснення на лекціях або
звітують на семінарських і практичних
заняттях, виконують контрольні завдання,
складають заліки, іспити, одержують
оцінки за ті знання і навики, які набули у
процесі навчання [3, 4].
Впровадження
інтерактивних
методик у викладання фахових дисциплін
дає змогу докорінно змінити ставлення до
об'єкту навчання, перетворивши його на
суб'єкт. Студент стає співавтором лекції,
семінарського заняття тощо. Підхід до
студента, який знаходиться у центрі
процесу навчання, ґрунтується на повазі до
його думки, на спонуканні до активності,
на заохоченні до творчості. Він полягає
насамперед у підвищенні освітньовиховної ефективності занять, у значному
зростанні рівня реалізації принципів

мовлення.
Інтерактивне навчання у вищій
медичній школі передбачає докорінну
зміну
методичних
стереотипів,
які
сформувалися у викладачів.
Якщо
звернутися
до
історії
виникнення інтерактивного навчання, то
його зародки можна знайти за стародавніх
часів. Так, Сократ примушував своїх
слухачів шляхом запитань і відповідей
знаходити «істину». Платон пропонував
давати освіту дітям з шестирічного віку та
розвивати їх за допомогою ігор, бесід,
казок, пісень тощо. Конфуцій, у заснованій
ним
школі,
не
дотримувався
регламентованих за часом і змістом
навчальних занять. Навчання й виховання
відбувалось під час довільних бесід, які
часто мали евристичний характер.
Проблема інтерактивного навчання
і
зараз
активно
розробляється
в
теоретичному
та
методологічному
аспектах.
Поняття «інтерактивний» походить
від англ. «interact» («inter» - «взаємний»,
«act»
«діяти»).
Таким
чином,
"інтерактивний" – здатний до взаємодії,
діалогу. Інтерактивне навчання – це
спеціальна форма організації пізнавальної
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діяльності,
яка
має
конкретну,
передбачувану мету – створити комфортні
умови навчання, за яких кожен студент
відчуває
свою
успішність
та
інтелектуальну спроможність. Особливість
інтерактивного навчання полягає в тому,
що освітній процес здійснюється за умови
постійної, активної взаємодії усіх його
членів. Аналізуючи свої дії та дії
партнерів, учасники освітнього процесу

інтерактивних методів для підвищення
ефективності процесу навчання.
За
інтерактивного
навчання
відбувається взаємонавчання (колективне,
групове, навчання у співпраці), де і
студент, і викладач є рівноправними,
рівнозначними
суб'єктами
навчання.
Викладач під час інтерактивного навчання
виступає як організатор процесу навчання,
консультант.
Головними
у
процесі

змінюють свою модель поведінки, більш
усвідомлено засвоюють знання та вміння,
тому інтерактивні методи є не тільки
засобом покращення навчання, але
засобом посилення виховних впливів.
Інтерактивне
навчання
–
це
специфічна форма організації пізнавальної
діяльності, яка має передбачувану мету –
створити комфортні умови навчання, за
яких кожен студент відчуває свою
успішність, інтелектуальну спроможність
[3, с. 16].
Таким
чином,
основними
складовими інтерактивних занять є вправи
і завдання, які виконують студенти.
Важлива відмінність інтерактивних вправ і
завдань від загальних полягає в тому, що
виконуючи їх студенти не тільки
закріплюють вивчений матеріал, але і
одночасно опановують новий [4].
Теоретичні аспекти, пов'язані з
визначенням
сутності
інтерактивних
методів, їх класифікації, визначенням
найбільш поширених і придатних їх видів
для розв'язання навчальних завдань набули
висвітлення в працях О. Коротаєва, Г.
Мітіна, Г. Шевченко, М. Скрипник, Л.
Пироженко, О. Пометун та ін. учених, які
обґрунтовують доцільність застосування

навчання є взаємодія між студентами і
співпраця.
Результати
навчання
досягаються
взаємними
зусиллями
учасників процесу навчання, студенти
беруть на себе відповідальність за
результати навчання.
У процесі спілкування студенти
навчаються розв'язувати складні завдання
на основі аналізу вихідних даних,
визначати
протиріччя,
висловлювати
альтернативні думки, приймати виважені
рішення, брати участь у дискусіях;
моделювати різні соціальні ситуації,
збагачувати власний соціальний досвід
через включення в різні життєві ситуації та
переживати
їх;
вчитися
будувати
конструктивні
відносини
в
групі,
визначати своє місце в ній, уникати
конфліктів, розв’язувати їх, шукати
компроміси,
прагнути
до
діалогу,
знаходити спільне розв’язання проблеми;
розвивати навички проектної діяльності,
самостійної роботи, виконання творчих
робіт.
Для вирішення навчальних завдань
викладач може використовувати наступні
інтерактивні форми: використання кейстехнологій;
проведення
відеоконференцій; «круглих столів»; «мозковий
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штурм»; дебати; фокус-групи; ділові і
рольові ігри; case-study (аналіз конкретних,
практичних ситуацій); навчальні групові
дискусії; тренінги.
Названі вище інтерактивні методи
навчання
дозволяють
підвищити
ефективність формування:
1) готовності майбутніх медичних
спеціалістів до постійного професійного
самовдосконалення;

З
введенням
нових
освітніх
стандартів змінилися вимоги до процесу
навчання. Тепер метою навчання є не
предметний,
а
метапредметний,
особистісний результат. Саме активність
студентів визнається основою досягнення
розвиваючих
цілей
освіти.
Знання
здобуваються студентами самостійно, а не
передаються
в
готовому
вигляді
викладачем
у
процесі
пізнавальної

2)
професійно-пізнавального
інтересу
до
майбутньої
медичної
діяльності;
3) умінь студентів розв’язувати
практичні завдання, які наближені до
реальних;
4)
компетентності
майбутніх
медичних спеціалістів у процесі фахової
підготовки.
Невід’ємним
фактором
інтерактивних методів навчання є широке
використання інформаційних технологій
(ІТ) і електронних засобів [3].

діяльності.
Тому
педагогу
необхідно
вибудувати процес навчання так, щоб дати
студентові
поміркувати
самому,
самостійно отримати інформацію з будьяких інших джерел, по-новому поглянути
на звичні речі, на власний досвід, власні
знання.
Технологія майндмеппінгу, одна з
інтерактивних форм навчання – це
сукупність
методів
та
прийомів,
застосовуваних в освітньому процесі, яка
базується на використанні ментальних
карт і дозволяє підвищити ефективність
сприйняття
навчального
матеріалу,
розв’язання завдань та прийняття рішень.
Інтелект–карти – це…
• Карти розуму
• Карти пам'яті
• Карти знань
• Ментальні карти
• Mind Maps
Інтелект–карти – це унікальна
технологія роботи з інформацією, спосіб
зображення
процесу
загального
системного мислення за допомогою схем.
Ментальні карти (Mind maps) – це
розробка Тоні Бьюзен – відомого
письменника, лектора і консультанта з
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питань інтелекту, психології навчання і
проблем мислення.
Переваги інтелект–карт:
1. Інформацію записувати легше,
швидше і менше за обсягом.
2. При читанні карти видно
взаємозв'язки в інформаційному блоці,
структуру і логіку.
3. При використанні ментальних
карт студент розвиває мислення (творче та

Використання
карт
знань
в
освітньому процесі майбутніх медиків дає
такі можливості:
- поліпшити пам’ять, нагадати
факти, слова й образи;
- генерувати ідеї;
- надихнути на пошук рішення;
- продемонструвати концепції і
діаграми;
- аналізувати результати або події;

логічне), пам'ять і уяву.
4. При використанні ментальних
карт ми задіємо творчі процеси і
використовуємо весь потенціал, так як
використовуємо обидві півкулі мозку.
5. Ми запам'ятовуємо інформацію
відразу, більш якісно та у великих обсягах.
6. Методу ментальних карт легко
навчитися.

- структурувати роботу (реферат,
доповідь);
- підбивати підсумки зробленого;
- організовувати взаємодію при
груповій роботі або у рольових іграх;
- ефективно структурувати і
опрацьовувати дані.

Застосування у навчанні:
• Створення ясних і зрозумілих конспектів лекцій;
• Максимальна віддача від прочитання книг / підручників;
• Написання рефератів, курсових проектів, дипломів;
• Запам'ятовування.
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Етапи розробки ментальної карти:
1. У центрі листа малюється
центральний образ, що символізує основну
ідею.

2. Роблять заняття і презентації
органічнішими, такими, що приносять
радість як викладачеві, так і студентам.
3. Лекційний матеріал на основі

2.
Від
центрального
образу
відходять гілки першого рівня, що
розкривають центральну ідею.
3. Від гілок першого рівня (за
необхідності) відходять гілки другого
рівня розукрупнення, що розкривають ідеї,
написані на гілках першого рівня.
4. Скрізь, де це можливо, додаються
символи та графіка, що асоціюються з
ключовими поняттями/словами.
5. За необхідності малюються
стрілки, що сполучають різні поняття на
різних гілках.
6. Для більшого розуміння гілки
нумеруються і додаються ореоли.
Використання інтелект-карт під час
подання нового матеріалу:
1. Привертають увагу аудиторії, тим
самим роблячи її сприйнятливішою і
готовою до співпраці.

інтелект-карт є гнучким, його легко
пристосовувати до умов, що змінюються.
У наш час стрімких змін і розвитку всіх
галузей життя викладач повинен легко і
без значних витрат часу вносити
корективи до своїх конспектів.
4.
Оскільки
інтелект-карти
ілюструють
лише
інформацію,
що
безпосередньо
стосується
предмета
заняття, студенти краще засвоюють
матеріал.
5. На відміну від лінійного тексту,
інтелект-карти не тільки зберігають факти,
але і демонструють взаємозв'язки між
ними, тим самим забезпечуючи глибше
розуміння предмета студентами.
6. Фізичний об'єм лекційного
матеріалу викладача значно зменшується.
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Використання інтелект-карт під час
перевірки знань:
• створити карту знань за
матеріалами заняття (можливий вибір
окремого питання чи теми, винесеної на
самостійне опрацювання);
• доповнити карту заняття, раніше
вивченим чи новим матеріалом; знайти та
усунути помилки у раніше створеній мапі;
• побудувати алгоритм розв’язку
задачі у вигляді мапи розв’язання
конкретної практичної задачі;
•
представити
результати
з
самостійної роботи у вигляді мапи;
• створити карту до розділу, теми
ручними чи технічними засобами;
• створити мапу теми разом з
групою студентів, доповнити її та
переслати
по
електронній
пошті
викладачеві тощо.

Веб–сервіси
по
створенню
ментальних карт
Mindomo —
програмне
забезпечення створення діаграм зв'язків за
допомогою Інтернету. До 3–х карт в
безкоштовному режимі.
MAPMYself – також відомий як
Mapul – інтернет–сервіс для створення
гарних діаграм зв'язків, намальованих від
руки, побудований на SilverLight. До 2-х
карт в безкоштовному режимі.
MindMeister – Веб 2.0 додаток для
побудови діаграм зв'язків, підтримує
експорт у pdf, FreeMind ( Mm),
MindManager 6 ( Mmap), а також у
документ Rtf або у вигляді зображення (
Jpg,. Gif,. Png). До 3–х карт в
безкоштовному режимі.
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Bubbl.us – інтернет–сервіс
спільного створення діаграм зв'язків.
Безкоштовно можна створити до 3–х
діаграм, і це єдине обмеження.

Дослідження показують, що інформація,
яка
засвоєна
шляхом
візуального
сприйняття підвищує швидкість обробки і
засвоєння
матеріалу.
Особливістю

SpiderScribe – безкоштовний сервіс
(AdobeFlash). У вузлах карти можуть
міститися: простий текст, картинка (jpg,
png), дата (календар), карта (GoogleMap),
або прикріплений файл. Експорт до jpg і
png. Підтримується спільна робота над
картою.
Інтерфейс
англійська,
з
підтримкою кирилиці проблем немає.
Висновки
та
перспективи
подальших досліджень. У процесі

використання ментальних карт на заняттях
з математики у закладах вищої медичної
освіти є підвищена концентрація студента
на центральному образі та його взаємодії і
з центральним об’єктом. Використовуючи
ментальні карти у власній педагогічній
діяльності, було встановлено, що їх
доцільно застосовувати для засвоєння
студентами уявлень про найважливіші
закономірності.
Ментальні
карти

модернізації
навчального
процесу
надважливо створити умови для дієвої та
якісної візуалізації навчального матеріалу.
На сьогодні існують різні форми та методи
подачі інформації – від традиційних
діаграм, графіків, таблиць, структурнологічних схем до інтелект-карт (mindmap),
стратегічних
карт,
інфографіки,
навчальних
презентацій
тощо.

стимулюють розумові процеси студентів,
сприяють
формуванню
фахових
компетентностей та розкриттю власної
індивідуальності. Наступними напрямами
наукових досліджень з розглянутої теми
вважаємо більш детальне вивчення
програмних продуктів для створення
ментальних карт з різних тем дисциплін.
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МЕНТАЛЬНІ КАРТИ ЯКСПЕЦИФІЧНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВНМЗ
Коваленко В. О., Кочина А. В.,
Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради
Резюме. У статті проаналізовано ментальні карти як специфічну форму організації
пізнавальної діяльності студентів та візуалізації навчального матеріалу в освітньому
процесі. Автором розкрито поняття ментальних карт та надано перелік on-line-сервісів
для їх створення, наведено приклади використання карт знань на заняттях з математики, а
також перелічено переваги ментальних карт під час планування та впровадження
лекційних, семінарських та практичних занять з позицій викладача та слухачів.
Ключові слова: ментальна карта, інтелект-карта, інтерактивне навчання.
МЕНТАЛЬНЫЕ КАРТЫ КАК СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВНМЗ
Коваленко В. А., Кочина А. В.,
Житомирский медицинский институт Житомирского областного совета
Резюме. В статье проанализированы ментальные карты как специфическая форма
организации познавательной деятельности студентов и визуализации учебного материала в
образовательном процессе. Автором раскрыто понятие ментальных карт и предоставлен
список on-line-сервисов для их создания, приведены примеры использования карт знаний на
занятиях по математике, а также перечислены преимущества ментальных карт во время
планирования и внедрения лекционных, семинарских и практических занятий с позиций
преподавателя и слушателей.
Ключевые слова: ментальная карта, интеллект-карта, интерактивное обучение.
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УДК 005.336.2-057.875:378.016:615.8+364-786
ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ СТУДЕНТАМИ ДИСЦИПЛІНИ «МЕДИЧНА ТА
СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ»НА ОСНОВІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
Купріяненко А.В.
Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради
PROFESSIONAL COMPETENCE OF STUDENTS IN THE STUDY OF THE
DISCIPLINE «MEDICAL AND SOCIAL REHABILITATION»
Kupriyanenko A.V.
Zhytomyr Medical Institute Zhytomyr Regional Council
Abstract. Professional training is leading in various systems of professional education,
including medical.
Therefore, there is a social order of society for a professionally competent specialist in the
field of health care, which necessitates the improvement of professional training of students, in
particular in the process of studying the discipline "Medical and Social Rehabilitation".
Professional competence of students in the discipline is a set of competencies that are
formed in the process of professional activity and allow the master to professionally perform
professional training in modern socio-economic conditions, taking into account the peculiarities of
the institution related to pedagogical tasks.
Key words: competence, professional competence, competence approach, medical
rehabilitation.
Актуальність дослідження.
Професійна підготовка є провідною
в різних системах професійної освіти,
зокрема медичної.

майбутніх фахівців у системі вищої освіти.
Підготовка
конкурентоспроможних,
професійно компетентних фахівців є
стратегічним
завданням
української

Сьогодення потребує фахівця, який
може не тільки оперувати власними
знаннями, а й готовий змінюватися та
адаптуватися до нових потреб ринку праці,
активно діяти, швидко приймати рішення
та навчатися впродовж життя. Тому,
істотно
зростають
вимоги
до
компетентності,
професіоналізму,
культури та якості професійної підготовки

системи
освіти,
умовою
стійкого
економічного
росту
і
підвищення
добробуту країни. Сьогодні, як ніколи,
якість людських ресурсів значною мірою
визначається рівнем їх професійної
компетентності [3].
Мета дослідження: обґрунтування
ролі фахової спрямованості вивчення
навчальної дисципліни «Медична та
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соціальна
реабілітація»
у
системі
професійної
підготовки
студентів
медичних
закладів
в
умовах
компетентнісного підходу на сучасному
етапі.
Методи дослідження: теоретичні:
аналіз, узагальнення.
Отримані
результати:За
педагогічним
словником,
професійна
компетентність – це «сукупність знань,

- збільшується вага самовиховання
студента формуванні якостей, досвіду,
необхідних
йому
як
майбутньому
спеціалісту;
- міцніє професійна самостійність і
готовність до майбутньої практичної
роботи[3].
К.
Ушинський
неодноразово
проводив аналогії між педагогікою і
медициною в діяльності вмілого лікаря і

вмінь,
необхідних
для
ефективної
професійної
діяльності,
уміння
аналізувати,
передбачати
наслідки
професійної діяльності, використовувати
інформацію»[2].
Професійна
компетентність
є
результатом
підготовки
фахівця
і
передбачає
усвідомлене
прагнення
молодого працівника до даної діяльності.
Науковці
М.
Дьяченко
та
Л.Кандибович
перераховують
такі
напрями розвитку особистості студента як
майбутнього фахівця:
-міцнієпрофесійнаспрямованість,
розвиваються необхідніздібності;
досконалюються,
“професіоналізуються” психічні процеси,
стани, досвід;
-збільшується почуття обов’язку,
відповідальність,
професійна
самостійність, більш рельєфно виступає
індивідуальність студента, його життєва
позиція;
- ростуть домагання студентав
галузі своєї майбутньої спеціальності;
- на основі інтенсивної передачі
соціального і професійного досвіду та
формування необхідних якостей росте
соціальна, духовна й моральна зрілість;

досвідченого педагога: “Лікуючи хворого,
доктор допомагає природі, так само і
наставник повинен лише допомагати
вихованцю боротися з труднощами
осягнення того чи іншого предмета; не
вчити, а тільки допомагати вчитися” [4].
Формування
професійної
компетентності у людини відбувається не
тільки під час навчання у навчальному
закладі. Цей процес починається набагато
раніше і триває протягом всього життя.
Першим
етапом
формування
компетентнісного спеціаліста є вибір
майбутньої професії. Другий етап –
навчання в медичному навчальному
закладі. Третій етап – професійне
становлення
на
робочому
місці.
Завершальний
етап
формування
професійної компетентності медичної
сестри триває протягом усієї трудової
діяльності.
Професійна
компетентність
майбутніх медичних сестер складається із
сукупності компетентностей:
1.
Концептуальної (наукової)
компетентності – розуміння теоретичних
основ професійної діяльності;
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2.
Інструментальної
–
володіння
базовими
професійними
уміннями;
3.
Інтегративної – здатність
поєднати теорію і практику при вирішенні
професійних проблем;
4.
Контекстуальної – розуміння
соціального і культурного середовища, у
якому здійснюється професійна діяльність;
5.
Адаптивної
–
уміння

ними
знань
та
вмінь
з
циклу
«Медсестринство в сімейній медицині»,
«Медсестринство
в
геріатрії
та
геронтології», «Громадське здоров’я та
громадське медсестринство» тощо, що
допоможе їм орієнтуватися в клінічних
ситуаціях і бачити шляхи їх раціонального
вирішення.
Відомо, що ступінь мотивації до
освітньої діяльності підвищується, якщо в

передбачати зміни і заздалегідь бути до
них готовим;
6.
Комунікативної – уміння
ефективно використовувати різні засоби в
міжособистісному спілкуванні[3].
Загальною
метою
вивчення
дисципліни «Медична та соціальна
реабілітація» є засвоєння студентами
теоретичних знань та умінь при здійсненні
медсестринського процесу. Більшість
годин
відведено
на
оволодіння
практичними навичками.
Велика увага під вивчення всіх тем
приділяється формуванню у студентів
професійних навичок та спілкуванню з
пацієнтом. Основна увага на практичних
заняттях
приділяється
виконанню
самостійної роботи, яка формує критичне,
санітарно-освітнє мислення та привчає до
прийняття оптимальних рішень.
Основним критерієм ефективності
навчального процесу під час вивчення
дисципліни «Медична та соціальна
реабілітація» є засвоєння студентами знань
та спроможності до реального їх приросту,
а також формування професійних навичок.
«Медична та соціальна реабілітація» як
навчальна дисципліна закладає студентам
фундамент для подальшого засвоєння

ній зацікавлені самі студенти. В основі
майбутньої роботи медичної сестри
лежить її пізнавальна активність, як
стійкий інтерес до навчального матеріалу,
його
розуміння,
спрямованість
на
подолання
труднощів
у
засвоєнні,
концентрація уваги і розумових операцій
(аналізу, синтезу порівняння) [1].
Наскільки аргументовано, доцільно
і майстерно викладач застосовує методи
навчання та контролю залежить успішність
навчального процесу.
На
практичних
заняттях
використовуються такі методи навчання:
ігрові (рольові ігри), груповий аналіз
проблемної
ситуації,
кейс-метод,
використання кросвордів, тестових завдань
та ситуаційних задач, метод малих груп.
Все
це
дає
можливість
особистісного, професійного саморозвитку
та самовдосконалення студента.
Висновки.
Професійна
компетентність, як сукупність здібностей,
якостей та особливостей спеціаліста, а
також знань, умінь та досвіду є важливим
чинником підготовки майбутньої сестри і
має велике значення для успішного
навчально-виховного процесу в закладі
освіти. Для студента є важливим
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усвідомлення
структури
фахової
використання
часу,
підвищення
діяльності, спрямованість на досягнення
продуктивності.
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ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СТУДЕНТІВ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «МЕДИЧНА
ТА СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ»
Купріяненко А.В.
Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради
Резюме. У статті проаналізовані сукупності професійних компетентностей
майбутніх медичних сестер. Професійна компетентність є мірою і головним критерієм
професійної підготовленості та здатності суб’єкта праці виконувати завдання й обов’язки
відповідно до його повноважень. Водночас, професійна компетентність розглядається як
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інтегративна якість, здатність, що не може бути обмежена лише наявністю певного
обсягу знань, умінь і навичок. Здебільшого вона передбачає такі особистісні якості, що
забезпечують можливість знайти й відібрати необхідне знання, спосіб дії в певній ситуації.
Професійну компетентність майбутнього фахівця можна представити як систему
взаємозалежних і взаємодіючих компонентів – компетентностей.
Зазначено, що досягнення професійної компетентності потребує разом з тим
формування професійно значущих якостей фахівця, активного та якісного перетворення
особистістю свого внутрішнього світу, що призводить до принципової перебудови і способу
життєдіяльності, зокрема творчої реалізації у професії. Професійний розвиток, таким
чином, тісно пов'язаний з особистісним, саме особистісні якості перебуваючи під впливом
професійної діяльності, забезпечують спрямованість особистості на самовдосконалення.
Визначено, що формування професійної компетентності студентів як
цілеспрямований, систематичний процес розвитку особистості професіоналів, їх
пізнавальної і професійної діяльності, збагачення їх світогляду, морально-етичних якостей,
метою якого є досягнення певного рівня зрілості фахівця. Цей процес відбувається у процесі
навчальної та професійної діяльності.
Ключові слова: компетентність, професійна компетентність, компетентнісний
підхід, медична реабілітація.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СТУДЕНТОВ В ИЗУЧЕНИИ
ДИСЦИПЛИНЫ «МЕДИЦИНСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ»
Куприяненко А.В.
Житомирский медицинский институт Житомирского областного совета
Резюме. В статье проанализированы совокупности профессиональных компетенций
будущих медицинских сестер. Профессиональная компетентность является мерой и
главным критерием профессиональной подготовленности и способности субъекта труда
выполнять задачи и обязанности в соответствии с его полномочиями. В то же время,
профессиональная компетентность рассматривается как интегративная качество,
способность, не может быть ограничена лишь наличием определенного объема знаний,
умений и навыков. В основном она предусматривает такие личностные качества,
обеспечивающие возможность найти и отобрать необходимое знание, способ действия в
определенной ситуации.
Профессиональную компетентность будущего специалиста можно представить как
систему взаимосвязанных и взаимодействующих компонентов - компетентностей,
Отмечено, что достижения профессиональной компетентности требует вместе с
тем формирование профессионально значимых качеств специалиста, активного и
качественного преобразования личностью своего внутреннего мира, что приводит к
принципиальной перестройки и образа жизни, в частности творческой реализации в
профессии. Развитие, таким образом, тесно связан с личностным, именно личностные
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качества находясь под влиянием профессиональной деятельности, обеспечивают
направленность личности на самосовершенствование.
Определено, что формирование профессиональной компетентности студентов как
целенаправленный, систематический процесс развития личности профессионалов, их
познавательной и профессиональной деятельности, обогащения их мировоззрения,
морально-этических качеств, целью которого является достижение определенного уровня
зрелости специалиста. Этот процесс в процессе учебной и профессиональной
деятельности.
Ключевые
слова:
компетентность,
профессиональная
компетентность,
компетентностный подход, медицинская реабилитация.

61
МАГІСТР МЕДСЕСТРИНСТВА № 2 (24) 2020

УДК 378:[614.253.5:005.336.2]
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР
Поплавська Світлана Дмитрівна
Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради
METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ANALYSIS OF PROFESSIONAL
COMPETENCE OF FUTURE NURSES
Poplavska S.D.
Zhytomyr Medical Institute Zhytomyr Regional Council
Abstract. The article presents the methodological principles of forming the communicative
competence of future nurses as a holistic process. The purpose of the study presented in the article
is to identify and analyze methodological approaches to the formation of communicative
competence of future nurses in accordance with the innovative processes taking place in the modern
field of professional education. Used research methods are analysis, synthesis, systematization and
logical generalization to study research issues. The approaches that ensure the purposefulness and
complexity of this process are identified. Systematic, humanistic, competence, personality-oriented
and integrative approaches are singled out, which form the basis of the process of formation of
communicative competence of future nurses in higher education institutions of medical profile. The
characteristics of each of the selected approaches are presented.
Key words: nurse, competence, communicative competence, methodology, approach.
Постановка проблеми
Одним із першочергових завдань,
які стоять перед системою освіти України
є приведення у відповідність освітніх
систем закладів вищої освіти до
європейських стандартів. Особливо вагому
роль у цьому процесі займають заклади
освіти, що готують медичних фахівців,
оскільки увесь комплекс їхньої діяльності
направлений на покращення якості
медичного обслуговування та збереження
здоров’я населення, шляхом надання
якісних освітніх послуг і, відповідно,

підготовки
висококваліфікованих
спеціалістів медичної галузі. У цьому
контексті актуальності набувають новітні
методологічні та організаційні підходи
щодо реорганізації професійної підготовки
майбутніх медичних сестер, які несуть
значне функціональне навантаження у
лікувально-профілактичному процесі. З
огляду на це, особливого значення набуває
висока
необхідність
у
формуванні
професійної компетентності майбутніх
медичних сестер, що дозволить значно
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покращити майстерність у підготовці
фахівців медичної галузі.
Мета дослідження полягає у
виокремленні та аналізі методологічних
підходів
формування
професійної
компетентності
майбутніх
медичних
сестер
відповідно
до
інноваційних
процесів, що відбуваються у сучасній
сфері професійної освіти.
Аналіз останніх досліджень у

тут
є
виокремлення
та
аналіз
методологічних
засад
формування
професійної компетентності майбутніх
медичних сестер як таких, що визначають
вихідні положення для розробки і надалі
впровадження нових форм, методів та
засобів навчання.
У межах нашого дослідження ми
виокремили такі підходи, які, на нашу
думку, складуть методологічну основу

межах даної проблематики.
Проблеми професійної підготовки
майбутніх медичних фахівців та медичних
сестер зокрема були предметом наукових
досліджень
низки
науковців,
які
досліджували
різні
аспекти
даної
проблеми, а саме: філософські та
методологічні (О. Дубасенюк, О. Топузов,
Л. Калініна та ін.); організаційні засади
підготовки (Ю. Вороненко, Л. Кайдалова,
І. Бойчук,
В. Шатило та ін.); етикодеонтологічні та технологічні аспекти
формування комунікативної взаємодії у
професійній
підготовці
майбутніх
медичних спеціалістів (С. Поплавська, Н.
Шигонська та ін.); особливості організації
освітнього процесу у закладах медичного
профілю (С. Гордійчук, І. Махновська,
З. Шарлович та ін.).
Результати та обговорення.
Професійна підготовка майбутніх
медичних сестер у закладах вищої освіти
передбачає
формування
їхньої
комунікативної
компетентності
на
належному рівні. Цей процес вимагає
переосмислення
методологічних
та
організаційних засад організації освітнього
процесу відповідно до нових вимог ринку
освітніх послуг. На нашу думку, вагомим

процесу
формування
професійної
компетентності
майбутніх
медичних
сестер у закладах вищої освіти медичного
спрямування,
як:
системний,
гуманістичний,
компетентнісний,
особистісно-орієнтований
та
інтегративний підходи.
Сутність системного підходу в
межах
нашого
дослідження
щодо
формування професійної компетентності
майбутніх медичних сестер полягає в тому,
що він дозволяє виявити роль як окремих
компонентів системи як у розвитку
особистості так і системи формування в
цілому. Таким чином, системний підхід у
формуванні професійної компетентності
майбутніх медичних сестер передбачає
дослідження об'єкта освітнього процесу як
складної системи, а саме: визначення його
індивідуальних
характеристик
і
особливостей сприймання зовнішнього
середовища; побудова взаємодії з ним на
основі оцінки його індивідуальних
якостей, і, навпаки, оцінка індивідуальних
якостей через його характеристику як
цілісності, а навчання можна вважати
таким видом освітнього процесу, за
допомогою якого створюється основа для
формування організаційно - педагогічних
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умов професійної компетентності у
майбутніх медичних сестер.
Наступним підходом, що становить
значну цінність нашого дослідження є
гуманістичний
підхід.
Виокремлення
даного підходу зумовлене самою сутністю
діяльності майбутніх медичних сестер як
працівників галузі охорони здоров’я, де
основною цінністю є життя людини та
гуманне ставлення до пацієнтів.

Таким чином, гуманістичний підхід
у формуванні професійної компетентності
майбутніх медичних сестер дозволяє
формувати
моральні якості, етикодеонтологічні норми, які необхідні
медичним працівникам у активному
процесі інформатизації життя.
Застосування
комптентнісного
підходу у формуванні комунікативної
компетентності
майбутніх
медичних

Зокрема І. Радзієвська та О. Джулай
акцентують, що гуманістичний підхід у
ЗВО здійснюється шляхом насичення
клінічних предметів завданнями, що
містять загальнолюдські проблеми та
цінності і дозволяють індивідуалізувати та
диференціювати
процес
навчання.
Індивідуалізація навчання передбачає
вибір способів, прийомів, темпу навчання,
врахування індивідуальних особливостей
студентів, рівня розвитку їх здібностей.
Диференціація виявляється у варіативності
змісту, форм і методів навчання, засобів
методичної
підтримки
студентів
відповідно до наявного рівня навчальних
досягнень
[3].
Даний
процес
характеризується такими показниками:
звернення освітнього процесу до людини,
як основного його об’єкту, насичення
змісту освіти проблемами людини;
організація освіти не як сукупності
заходів,
а
як
цілісної
системи
життєдіяльності педагога й вихованця. С.
Поплавська акцентує увагу на важливості
етичної складової професійної взаємодії
медичного фахівця та хворого [2], у той
час коли Н. Шигонська висвітлює роль та
значення толерантності в означеному
процесі [4].

сестер,
зумовлене
орієнтацією
на
формування саме компетентності, умінь
налагоджувати та реалізовувати ефективну
комунікацію у професійній діяльності
майбутніми медичними сестрами. В.
Петрова зазначає, що цей підхід акцентує
увагу на результаті освітнього процесу,
причому в якості результату розглядається
не засвоєння суми інформації, а здатністю
людини самостійно діяти в різних
проблемних
ситуаціях,
застосовуючи
знання і породжуючи нові [1].
Формування
різносторонньої
особистості майбутньої медичної сестри із
високим
рівнем
сформованості
професійної компетентності відповідно до
індивідуальних особливостей, якостей,
схильностей та здібностей передбачає
організацію освітнього процесу таким
чином, щоб врахувати комплекс цих
характеристик. Тому особливого значення
набуває особистісно-орієнтований підхід,
як такий, що дозволяє врахувати усі ці
вимоги.
Особистісно-орієнтовний підхід до
навчання
розглядає
студента
як
особистість, індивідуальність, а не як
колективний
суб’єкт.
Концепція
особистісно - орієнтованого підходу
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передбачає опору на особистість у процесі
навчання, урахування її індивідуальних,
фізіологічних,
психологічних,
пізнавальних і вікових особливостей,
потреб, рівня підготовки й мотивів, а
також орієнтацію на інтереси особистості
[2].
Застосування
інтегративного
підходу в освітньому процесі докорінно
змінює зміст та структуру сучасного

професійного рівня свідомості медичних
працівників, ми забезпечуємо створення
простору професіоналізації особистості
медичної сестри в процесі багаторівневої
підготовки за інтегрованою групою
професійно-орієнтованих дисциплін.
Висновки. Таким чином, аналіз
змісту сутності та особливостей вище
описаних підходів дозволяє глибше
поглянути на проблему професійної

наукового
знання,
інтелектуальнопідготовки у закладах вищої освіти та
концептуальні можливості окремих наук.
забезпечить
методологічну
основу
Використовуючи
можливості
побудови
технології
формування
інтегративного підходу при розгляданні
професійної
компетентності майбутніх
процесу
становлення
та
розвитку
медичних сестер.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР
Поплавська Світлана Дмитрівна
Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради
Резюме. У статті представлено методологічні засади формування комунікативної
компетентності майбутніх медичних сестер як цілісного процесу. Метою дослідження, що
представлене у статті є виокремлення та аналіз методологічних підходів формування
комунікативної компетентності майбутніх медичних сестер відповідно до інноваційних
процесів, що відбуваються у сучасній сфері професійної освіти. Методами дослідження є
аналіз, синтез, систематизацію та логічне узагальнення для вивчення проблематики
дослідження. Виокремлено підходи, що забезпечують цілеспрямованість та комплексність
означеного процесу. Виокремлено системний, гуманістичний, компетентнісний,
особистісно-орієнтований та інтегративний підходи, які складають основу процесу
формування комунікативної компетентності майбутніх медичних сестер у закладах вищої
освіти медичного профілю. Представлено характеристики кожного із обраних підходів.
Ключові слова: медична сестра, компетентність, комунікативна компетентність,
методологія, підхід.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР
Поплавская Светлана Дмитриевна
Житомирский медицинский институт Житомирского областного совета
Резюме. В статье представлены методологические основы формирования
коммуникативной компетентности будущих медицинских сестер как целостного процесса.
Целью исследования, что представлено в статье, является выделение и анализ
методологических подходов формирования коммуникативной компетентности будущих
медицинских сестер в соответствии с инновационных процессов, происходящих в
современной сфере профессионального образования. Методами исследования являются
анализ, синтез, систематизация и логическое обобщение для изучения проблематики
исследования. Выделены подходы, обеспечивающие целеустремленность и комплексность
указанного процесса. Выделены системный, гуманистический, компетентностный,
личностно-ориентированный и интегративный подходы, которые составляют основу
процесса формирования коммуникативной компетентности будущих медицинских сестер в
учреждениях высшего образования медицинского профиля. Представлены характеристики
каждого из выбранных подходов.
Ключевые слова: медицинская сестра, компетентность, коммуникативная
компетентность, методология, подход.
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АНДРАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАТОРСЬКИХ УМІНЬ
МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА
Риженко О.В., Іваненко І.В.
Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради
ANDRADICAL FORMS OF FORMATION OF ORGANIZATIONAL LOCATIONS
OF MEDICAL EMPLOYEE
Ryjenko O.V., Ivanenko I.V.
Zhytomyr Medical Institute Zhytomyr Regional Council
Abstract. Continuing education for adults is, first of all, a way of life in which people
acquire the knowledge, skills and abilities they need for professional growth. Medical professionals
must continuously develop their practical skills.
Organizational activities is a system of interconnected actions between a medical worker
and a patient in order to achieve a common goal - the preservation of public health.
In our opinion, the most important for the average medical worker in terms of mastering a
profession and professional self-actualization as a subject of professional activity, is the value and
motivation competence. It reflects his or her desire to acquire professional competence, basic
needs, motives, values and motivation for future professional activity.
The leading criterion for the development of society has always been the state of health of
the population, because its high level is the basis of economic, social and political wellbeing in the
state, , the pledge of security and progress. In these conditions, the professional training of medical
workers has been and is one of the regulators of social development, because it actually forms the
doctrine of vitality of society and supports it through the activities of health care personnel.
Nowadays, medical education is still actively criticized for not meeting social needs and for
not being sufficiently involved in the European integration processes. World Health Organization
has recognised that the construction of most modern curricula is not based on the real problems of
the health care system and patients. Students study mainly in hospital environments that
demonstrate a complex set of complex problems that do not represent future outpatient practice or
the level of primary health care.
Key words: professional training, public health.
Актуальність.
Провідним
критерієм розвитку суспільства завжди був
стан здоров’я населення, адже його

високий рівень є підґрунтям економічного,
соціального й політичного добробуту в
державі, запорукою безпеки та прогресу.
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За цих умов професійна підготовка
медичних працівників була і є одним із
регуляторів
соціального
розвитку,
оскільки фактично формує доктрину
життєздатності суспільства та підтримує
його через діяльність кадрів системи
охорони здоров’я.
Мета дослідження: визначити
теоретичні
і
практичні
проблеми
формування
організаторських
вмінь

забезпечують
результативність
організаторської діяльності.
Важливими
характеристиками
організаторської
компетентності
він
вважає специфічні особливості, такі, як
організаторська проникливість, здатність
до активного психологічного впливу,
схильність до організаторської роботи,
широту організаторських можливостей.
Організаторські
компетенції

медичного працівника.
Результати
дослідження.
Проблемою формування та дослідженням
організаторських умінь у медпрацівників
займались
багато
вчених.
Вони
розроблялися в різних аспектах:
організаторські вміння та
шляхи їх формування (М. Курочкін, М.
Максимов, О. Омаров, Л. Тюптя, Л.
Уманський та ін.);
поняття «організатор» як
особистісна
характеристика
суб’єкта
організаторської діяльності (Е. Димов, Р.
Кричевський,
А.
Лутошкін,
Т.
Мальковська, Г. Якушев та ін.).
Цікаві для нашого дослідження
також положення, сформульовані в свій
час А. М. Лутошкіним. Намагаючись
конкретизувати організаторські функції,
він акцентує увагу на організаторських
здібностях, під якими розуміє поєднання
індивідуальних властивостей особистості,
які дозволяють швидко, надійно, впевнено
організувати людей на виконання будьякої справи. Компетентність, активність,
ініціативність,
кмітливість,
наполегливість,
самовладання,
працездатність,
на
його
думку,

визначають
результативність
праці
медика-організатора, творчий характер
вирішення ним практичних завдань та
характеризують ступінь сформованості
функціональної компетентності медикапрофесіонала.
Проблема підготовки кадрів у
лікувальних закладах охорони здоров’я
постійно сигналізує про свою особливу
важливість, актуальність. Від якості
підготовки медичних працівників, від
рівня їх професійної компетентності й
культури залежать позитивні зміни в
наданні медичної допомоги населенню.
Безперечно, пріоритетної уваги потребує
індивідуальна
цілеспрямована
й
поглиблена підготовка молодих фахівців.
Не слід забувати і про неперервну освіту,
як один із аспектів андрагогіки.
Неперервна освіта дорослих – це,
насамперед,
спосіб
життєдіяльності
людини, в процесі якого вона набуває
необхідні знання, уміння й навички для
професійного
зростання.
Медичні
працівники в своїй практичній діяльності
повинні постійно розвиватися. Це і курси
підвищення кваліфікації, які проходять не
менше одного разу на п’ять років. Після
закінчення
курсів,
медичні
сестри
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проходять атестацію. Це один із видів
формальної освіти. Під час роботи на
місцях
вони
здобувають
навики
неформальної освіти. Постійно працюючи
над собою, цікавлячись періодичними
виданнями, спілкуючись з колегами, вони
здобувають ази інформальної освіти. Всі ці
види "освіти дорослих" допомагають
медичним працівникам в подальшій роботі
і формують організаторські уміння.

- для забезпечення позитивних змін
у стані здоров'я населення немає
необхідності використовувати лікарів;
- слід піклуватися не тільки і не
стільки про хвору людину, скільки про всі
аспекти здоров'я кожного пацієнта фізичні,
психологічні,
соціальні
та
духовні;
- основним шляхом поліпшення
здоров'я
населення
є
формування

Організаторська діяльність є не що
інше, як система взаємопов'язаних дій
медичного працівника та пацієнта для
досягнення спільної мети – збереження
здоров’я населення.
Із усього розмаїття проблем, які
виникають
під
час
взаємодії
медпрацівника і пацієнта, звернемо увагу
на такі аспекти. Перший − передбачає
з’ясування найважливіших професійних
якостей сучасного медпрацівника. Другий
− пов’язаний із тим, як пізнає і сприймає
медичний персонал пацієнта під час
спілкування та як за таких умов
відбувається збирання даних анамнезу з
подальшим їх аналізом і узагальненням.
Під
професійними
якостями
медичного працівника, ми розуміємо
узагальнення,
стійкі
характеристики
(навички, вміння і здібності) спеціалістамедика, які здійснюють вирішальний
вплив на його професійний розвиток і
сприяють збереження здоров’я людей.
Розв'язання
проблем
охорони
здоров'я міжнародна медична спільнота
пов'язує з розвитком первинної медикосанітарної допомоги, яка визнає, що:

здорового способу життя та сприяння
здоров'ю людей;
ризик
захворювань
можна
визначити заздалегідь до проявів хвороби
для ефективної їх профілактики;
- пацієнти повинні взяти на себе
відповідальність за своє здоров'я та спосіб
життя, можуть самостійно здійснювати
профілактику багатьох хвороб;
- навчити їх цьому повинен
середній
медичний
персонал,
який
використовує
в
своїй
роботі
організаторські вміння [3].
На своїх робочих місцях,
середні
медичні
працівники,
крім
практичних навичок повинні виконувати
функції педагога та психолога, що вимагає
виконання від них таких завдань:
- розвивати перцептивні вміння та
навички правильно сприймати оточуючих
з метою формування комунікативної
культури;
- уміти спілкуватися в різних
ситуаціях;
- уміти співпрацювати в різних
видах діяльності;
- володіти емпатією – здатністю
емоційно відкликатися на переживання
інших людей, проникати в їхній
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внутрішній світ, розуміти ці переживання,
думки,
почуття,
співпереживати
і
співчувати;
- відповідати вимогам особистіснопрофесійних
якостей,
властивих
медичному працівнику;
- уміти стимулювати розвиток
потреб у здоровому способі життя у своїх
підопічних, постійно підтримувати їхню
активність та ініціативу;

фахом та бажання працювати медичним
працівником; потреба в професійному
зростанні як суб’єкта фахової діяльності);
фахові мотиви (прагнення до отримання
знань,
саморозвитку,
високого
професійного зростання; бажання стати
досвідченим
медичним
працівником;
мотивація досягнення успіху в медичній
діяльності).
Когнітивна
компетентність

- систематично організовувати
різноманітні
заходи,
що
сприяють
залученню
населення
до
ведення
здорового способу життя.
На нашу думку, найважливішою
для середнього медичного працівника в
плані опанування фахом та професійної
самоактуалізації як суб’єкта фахової
діяльності,
є
ціннісно-мотиваційна
компетентність. Вона відображає його
прагнення
до
набуття
фахової
компетентності, основні потреби, мотиви,
цінності та мотивацію майбутньої фахової
діяльності.
Ми
виділяємо
два
її
компоненти: ціннісно-орієнтаційний та
мотиваційно-цільовий.
Ціннісноорієнтаційний компонент містить два
складники: фахові цінності (бажання
майбутнього
медичного
працівника
середньої ланки реалізуватися у фаховій
діяльності, а також професійні та
особистісні настанови та цінності); фахове
ставлення (позитивне ставлення до
обраного
фаху
медпрацівника
та
позитивне
відношення
до
об’єкта
майбутньої праці на рівні стійких інтересів
і
нахилів).
Мотиваційно-цільовий
компонент включає три складники: фахові
потреби (потреба отримання роботи за

медичного працівника середньої ланки, з
нашої точки зору, відображає його
обізнаність й пізнання дійсності стосовно
фаху, володіння певною сукупністю
теоретичних і практичних знань. Можемо
виділити два її компоненти: когнітивні
знання і когнітивні вміння та здібності.
Перший компонент включає знання про
людину, її органи та системи; володіння
базовими поняттями структури і функцій
організму, здоров’я і хвороби. До другого
компоненту входять такі складники, як
організаційний
(вміння
формувати
сприятливе виробниче середовище; вміння
здійснювати
первинну
профілактику
захворювань і травм; уміння проводити
пропаганду здорового способу життя).
Провідним критерієм розвитку
суспільства завжди був стан здоров’я
населення, адже його високий рівень є
підґрунтям економічного, соціального й
політичного
добробуту
в
державі,
запорукою безпеки та прогресу. За цих
умов професійна підготовка медичних
працівників була і є одним із регуляторів
соціального розвитку, оскільки фактично
формує
доктрину
життєздатності
суспільства та підтримує його через
діяльність
кадрів
системи
охорони
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здоров’я.
Проте, незважаючи на значні
здобутки, в проблемі, що розглядається,
відсутня методика навчання студентів по
формуванню та ефективного виконання
організаторських умінь у медичних
працівників, не визначені характеристики
організаторської діяльності та набір
компетенцій,
що
забезпечують
її
результативність.

населення країн світу. Единбурзькою
декларацією
визначено
кроки
реформування медичної освіти:
- мета професійного навчання —
досягнення професійної компетентності;
-відбір
абітурієнтів
як
за
інтелектуальними, так і за іншими
професійними властивостями;
акценти
на
попередження
захворювань та сприяння підтримці

Недооцінка
можливостей
організаторської діяльності в структурі
викладання фахових дисциплін та неповне
використання
її
в
професійному
становленні майбутніх медпрацівників,
негативно
впливає
і
на
ступінь
сформованості
функціональної
компетентності випускників медичних
закладів.
На нашу думку, слід виділити
важливість
активного,
студентоцентрового,
проблемно-орієнтованого
навчання. Воно має бути орієнтованим на
досягнення кінцевого результату. Під час
викладання теоретичних розділів особлива
увага
має
приділятися
питанням
алгоритмізації
діагностики
та
диференційної діагностики, лікування та
профілактики поширених захворювань.
Усе це має наблизити медсестринську
освіту і практику в Україні до рівня
європейських стандартів.
Фундаментальним
недоліком
клініко-центричних моделей медичної
освіти
є
фактична
відмова
від
ознайомлення
студентів
зреальними
потребами та інтересами населення,
насамперед, його неплатоспроможної
частини, яка складає переважну більшість

здоров'я;
- активна медична освіта протягом
усього життя;
- підготовка викладачів медичних
навчальних закладів не тільки як фахівців,
а й організаторів;
- інтеграція науки та клінічної
практики;
- зв'язок медичної освіти з
потребами практичної охорони здоров'я;
постійне
професійне
післядипломне навчання протягом життя
[4].
Нині медична освіта, як і раніше,
активно критикується за те, що вона
недостатньо
відповідає
соціальним
потребам,
недостатньо
активно
залучається до євроінтеграційних процесів.
ВООЗ визнано, що побудова більшості
сучасних навчальних планів не базується
на реальних існуючих проблемах системи
охорони здоров'я та пацієнтів. Студенти
вчаться переважно в лікарняних умовах,
які демонструють надто деформований
(порівняно із реальністю) комплекс
складних проблем, які не репрезентують
майбутню амбулаторну практику або
рівень первинної охорони здоров'я.
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Сьогодні
Європа
прагне
до
створення такої системи освіти, яка б
відповідала
потребам
не
окремих
європейських
країн,
а
усього
Європейського регіону, створювала б
найкращі можливості для самовираження
студентів і суспільства в цілому.
Євроінтеграційний процес передбачає
об'єднання національних систем освіти і
науки в європейський простір з єдиними

3. У більшості країн світу
підготовка акушерок не здійснюється на
додипломному рівні, а є спеціалізацією
медичної сестри на післядипломному рівні
або напрямом клінічної підготовки
медсестри на рівні бакалаврату.
4.
Три-чотирирічний
термін
підготовки медичних сестер є мінімальним
в більшості європейських країн, тоді як в
Україні трирічний термін впроваджено

вимогами, критеріями і стандартами [1].
Принципова
різниця
систем
підготовки сестринських кадрів (медичних
сестер, акушерок і фельдшерів) України з
іншими країнами полягає в наступному.
1. У країнах євроатлантичного
регіону відсутній освітньо-кваліфікаційний
рівень
вищої
сестринської
освіти,
еквівалентний
вітчизняному
рівню
"фаховий молодший бакалавр". Одночасно
здійснюється
ступенева
професійна
підготовка медичних сестер (наприклад,
помічників медичних сестер, ліцензованих,
зареєстрованих медичних сестер), які не
мають вищої освіти.
2. У країнах Європи, окрім України
та країн СНД, а також в інших економічно
розвинених країнах світу, не існує
кваліфікації "фельдшер" із спеціальності
"медико-профілактична
справа"
та
"лікувальна
справа";
спеціальності
"лікувальна
справа"
відповідає
кваліфікація "лікар". У цілому в Україні є
надлишкова і недостатньо збалансована з
потребами суспільства та ринку праці
кількість спеціальностей, за якими готують
фахівців з вищою освітою. У кращих же
світових системах вищої освіти їх удвічі
менше і вони більш універсальні.

лише з 2006 року.
5. У більшості країн Європи, в
США
та
Канаді
викладачами
медсестринських шкіл, коледжів та
сестринських
факультетів
медичних
університетів є медичні сестри з
академічним ступенем медсестринської
освіти (магістри та доктори наук, а в
сестринських школах - і бакалаври). В
Україні не сформовано системи підготовки
науково-педагогічних
кадрів
з
медсестринства.
6. В економічно розвинених країнах
світу
підготовка
медичних
сестер
здійснюється виключно на базі повної
середньої освіти (переважно 12-річна
освіта), в Україні абітурієнт може мати
базову
середню
освіту
(9
класів
загальноосвітньої школи).
7. Зміст сестринської освіти, як і
раніше,
формується
переважно
емпіричним
шляхом
на
основі
стереотипного медичного (лікарського)
уявлення про сестринську діяльність.
Якість підготовки сестринських
кадрів залежить від багатьох компонентів:
маркетингової діяльності закладу освіти, у
тому
числі
сучасних
форм
профорієнтаційної роботи з молоддю,
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застосування сучасних методик відбору
абітурієнтів для навчання, мотивації
студентів у пізнавальній діяльності,
соціального статусу сестринської професії
у суспільстві, рівня соціального захисту
студентів, сучасності і актуальності
запропонованих навчальних планів та
програм підготовки, наявності чітких,
конкретних і зрозумілих стандартів освіти,
діагностики рівня знань, умінь і навичок

забезпеченості
клінічними
базами
практичного навчання, наявності та стану
власних клінік, забезпеченості та рівня
кваліфікації науково-педагогічних кадрів,
рівня наукової роботи педагогічних кадрів,
мотивації
викладачів,
наявності
ефективної системи контролю організації
навчання, кваліфікованого та ефективного
управління ВМНЗ, відповідності системи
освіти вимогам світового освітянського

студентів, а також рівня компетентності
простору,
моніторингу
використання
випускників, застосування активних і
сестринського персоналу та інших [2].
розвивальних методів та інноваційних
Висновок. Таким чином, для
технологій навчання, наявності і рівня
формування організаторських умінь у
підручників, організації роботи бібліотек,
медичних працівників в професійній
якості науково-методичного забезпечення
діяльності, повинні використовуватись
навчального
процесу,
матеріальноандрагогічні
засади.
Використання
технічного
забезпечення
аудиторій,
формальної,
неформальної
та
кабінетів
доклінічної
практики
та
інформальної
освіти
допоможуть
лабораторій,
рівня
інформатизації
молодшим
медичним
працівникам
навчального процесу, демократизації,
удосконалювати
свої
організаторські
гуманізації,
індивідуалізації
та
здібності.
диференціації
навчального
процесу,
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АНДРАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАТОРСЬКИХ УМІНЬ МЕДИЧНОГО
ПРАЦІВНИКА
Риженко О.В., Іваненко І.В.
Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради
Анотація. Неперервна освіта дорослих – це, насамперед, спосіб життєдіяльності
людини, в процесі якого вона набуває необхідні знання, уміння й навички для професійного
зростання. Медичні працівники в своїй практичній діяльності повинні постійно розвиватися.
Організаторська діяльність є не що інше,як система взаємопов'язаних дій медичного
працівника та пацієнта для досягнення спільної мети – збереження здоров’я населення.
На нашу думку, найважливішою для середнього медичного працівника в плані
опанування фахом та професійної самоактуалізації як суб’єкта фахової діяльності, є
ціннісно-мотиваційна компетентність. Вона відображає його прагнення до набуття
фахової компетентності, основні потреби, мотиви, цінності та мотивацію майбутньої
фахової діяльності.
Провідним критерієм розвитку суспільства завжди був стан здоров’я населення,
адже його високий рівень є підґрунтям економічного, соціального й політичного добробуту в
державі, запорукою безпеки та прогресу. За цих умов професійна підготовка медичних
працівників була і є одним із регуляторів соціального розвитку, оскільки фактично формує
доктрину життєздатності суспільства та підтримує його через діяльність кадрів системи
охорони здоров’я.
Нині медична освіта, як і раніше, активно критикується за те, що вона недостатньо
відповідає соціальним потребам, недостатньо активно залучається до євроінтеграційних
процесів. ВООЗ визнано, що побудова більшості сучасних навчальних планів не базується на
реальних існуючих проблемах системи охорони здоров'я та пацієнтів. Студенти вчаться
переважно в лікарняних умовах, які демонструють надто деформований комплекс складних
проблем, які не репрезентують майбутню амбулаторну практику або рівень первинної
охорони здоров'я.
Ключові слова: фахова підготовка,здоров’я населення.
АНДРАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАТОРСКИХ
УМЕНИЙ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
Риженко О.В., Иваненко И.В.
Житомирский медицинский институт Житомирського обласного совета
Аннотация. Непрерывное образование взрослых - это, прежде всего, способ
жизнедеятельности человека, в процессе которого она приобретает необходимые знания,
умения и навыки для профессионального роста. Медицинские работники в своей
практической деятельности должны постоянно развиваться.
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Организаторская деятельность есть не что иное, как система взаимосвязанных
действий медицинского работника и пациента для достижения общей цели - сохранения
здоровья населения.
По нашему мнению, важнейшим для среднего медицинского работника в плане
освоения специальности и профессиональной самоактуализации как субъекта
профессиональной деятельности, является ценностно-мотивационная компетентность.
Она отражает его стремление к приобретению профессиональной компетентности,
основные потребности, мотивы, ценности и мотивацию будущей профессиональной
деятельности.
Ведущим критерием развития общества всегда было состояние здоровья населения,
ведь его высокий уровень является основой экономического, социального и политического
благополучия в государстве, залогом безопасности и прогресса. В этих условиях
профессиональная подготовка медицинских работников была и является одним из
регуляторов социального развития, поскольку фактически формирует доктрину
жизнеспособности общества и поддерживает его через деятельность кадров системы
здравоохранения.
Сейчас медицинское образование, по-прежнему активно критикуется за то, что она
не вполне соответствует социальным потребностям, недостаточно активно привлекается
к евроинтеграционных процессов. ВОЗ признано, что построение большинства современных
учебных планов не базируется на реальных существующих проблемах системы
здравоохранения и пациентов. Студенты учатся преимущественно в больничных условиях,
которые демонстрируют слишком деформирован комплекс сложных проблем, которые не
представляют будущую амбулаторную практику или уровень первичного здравоохранения.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, здоровье населения.
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ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВЯ
УДК 316.77:005.3
ВЕРБАЛЬНА І НЕВЕРБАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ
Гордійчук С.В., Боримська Л.В., Полчанова Г.С.
Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради
VERBAL AND NONVERBAL COMMUNICATION IN SPHERE OF PUBLIC
ADMINISTRATION
Gordiychuk S.V., Borymska L.V., Polchanova G.S.
Zhytomyr Medical Institute Zhytomyr Regional Council
Abstract. The article considers the role of communicative culture in improving the
efficiency of management.
Key words: communication, public administration, business communication, verbal and
nonverbal means of communication, speech culture.
Актуальність проблеми
Нові реалії сьогодення вимагають
застосування
нових
підходів
до
управління: заміни традиційних способів
управління, що базувалися на застосуванні
владних
повноважень
та
чітких
бюрократичних процедур, на такі, що
зорієнтовані на надання якісних публічних
послуг.
Публічне управління є різновидом
суспільно
корисної
діяльності,
що
здійснюється
певною
сукупністю
суб’єктів, у т. ч. органами державної
влади, місцевого самоврядування тощо.
При цьому більш повною мірою мають
використовуватися
позапримусові
механізми (на відміну від «державного
управління», яке базується на механізмах
примусу
суб’єкта
управління)
та

проявлятися у зовнішніх відносинах
органів виконавчої влади з іншими
органами публічної влади, а також
приватними особами. Публічне управління
забезпечує
значне
підвищення
ефективності управлінської діяльності
внаслідок високого рівня громадської
підтримки та консолідації суспільства
навколо спільних цілей.
Публічне управління як суспільне
явище надзвичайно гостро відчуває
потребу у встановленні та підтриманні
сталих комунікативних зв’язків між його
суб’єктами й об’єктами, використанні
спеціальних
засобів
інформаційного
обміну, завдяки яким забезпечується та
безпосередньо здійснюється управлінський
процес.
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Комунікація
є
неодмінною
складовою
управлінської
діяльності
загалом і публічного управління зокрема.
Адже
потреба
налагоджувати
та
підтримувати комунікації випливає з самої
суті
публічного
управління
як
цілеспрямованого
впливу
з
метою
досягнення суспільно значимих і суспільно
визначених цілей і передбачає: обов’язкове
усвідомлення цієї потреби суб’єктами

справи хоча б частково стосуються. Тобто,
до цієї комунікації залучені як суб’єкти,
що безпосередньо належать до системи
публічного управління, так і ті, що
знаходяться поза нею – у громадському та
приватному секторах. Відтак, сфера
комунікації в публічному управлінні за
своїм спрямуванням поділяється на
внутрішню і зовнішню, вирішуючи
завдання взаємодії суб’єктів як у самій

публічного
управління,
а
також
регулювання
та
координацію
комунікативної діяльності цих суб’єктів.
Мета: акцентувати увагу на
особливостях вербальної та невербальної
комунікації та їх ролі в публічному
управлінні.
Завдання:

системі публічного управління, так і поза
нею.
Серед завдань, які має вирішувати
фахівець у процесі комунікативної
діяльності, насамперед слід назвати такі:
• розроблення,
реалізація
та
оцінювання
ефективності
програм
стратегічної комунікації відповідно до
цілей і завдань органу публічної влади,
забезпечення формування та просування

− Розкрити
складові
комунікативної діяльності управлінців.
− Визначити
мовленнєвого етикету
діяльності.

у

його позитивного іміджу;

значення
професійній

• консультування
організацій
державного, громадського та приватного
секторів і фізичних осіб з питань публічної
політики та публічного управління;

− Висвітлити
важливість
невербальних засобів спілкування у
формуванта культури поведінки сучасного
управлінця.
Комунікація
в
публічному
управлінні у цілому є процесом суспільної
взаємодії за допомогою повідомлень,

• забезпечення результативної та
ефективної комунікації із зовнішнім
середовищем
під
час
професійної
діяльності, у тому числі – між органами
публічного управління та організаціями,

змістом яких є публічне управління,
реалізація публічної влади та публічної
політики. Це означає, що сфера поширення
цієї комунікації зачіпає не лише саму
систему
публічного
управління,
а
знаходиться й далеко поза нею і охоплює
соціальний простір, що простягається від
найвищих суб’єктів прийняття рішень
щодо публічних справ до кожного, кого ці

інституціями громадянського суспільства,
громадянами,
засобами
масової
інформації; сприяння функціонуванню
механізмів громадської участі у прийнятті
та реалізації рішень у сфері публічного
управління;
• забезпечення результативної та
ефективної
комунікації
під
час
професійної діяльності у внутрішньому
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середовищі; здійснення інформаційнокомунікативного забезпечення процесу
розробки, прийняття та впровадження
управлінських
рішень;
вирішення
внутрішньоорганізаційних конфліктів із
застосуванням сучасних комунікативних
технологій [2, с. 4].
У
житті
сучасної
людини
спілкування
виступає
потужним
інструментом впливу, що може змінювати

світового суспільства в цілому, а також
достатньо
напруженою
соціальноекономічною та політичною ситуацією в
окремих країнах. Тому, комунікативні
навички є необхідними для досягнення
взаєморозуміння
та
налагодження
ефективної співпраці. [3, с. 75]
Оскільки 90 % всієї інформації
передається невербальним способом, тобто
через
позу,
міміку,
жестикуляцію,

відношення людей один до одного,
мотивує їх до дій, забезпечує встановлення
та розвиток відносин. Воно займає значне
місце у повсякденному, професійному
житті та розглядається як окремий вид
діяльності.
Особливості
спілкування
зумовлюються
багатьма
факторами,
зокрема, належністю комунікатора по
певної соціальної групи, культури тощо.
Пояснюється це тим, що будь-яке
повідомлення, яке відправляється або
приймається, обов’язково проходить через
«ментальний фільтр» людини – її
психологічні установки, що з наукової
точки зору передбачають готовність або
намір сприймати майбутні події або дії
певним чином.
Багатоаспектність
спілкування
передбачає використання різноманітних
вербальних та невербальних засобів,
обізнаність щодо яких дозволяє визначати
власні
психологічні особистості
та
враховувати відповідні якості партнера,
впливаючи таким чином на результат
взаємодії. Особливо актуальним розгляд
зазначених аспектів постає в умовах
сьогодення,
що
характеризується
інтенсивною глобалізацією та інтеграцією

дистанцію, то для успіху ділового
спілкування важливого значення набуває
інформація, отримана “мовою тіла”. Саме
тому важливо вміти не лише перекладати
емоції на “мову тіла”, а й одночасно
узгоджувати вербальну та невербальну
форми спілкування.
Основними складовими вербальної
комунікації є:
• Усне мовлення. Сюди належать
способи використання слів, зокрема те, які
(довгі чи короткі та прості) речення
використовує мовець; якою мовою він
говорить; чи використовує він займенник
“я” або “ми”. Розмовна мова до того ж дає
уявлення
про
його
освітній
та
інтелектуальний рівні.
• Звучання голосу. Існують звукові
характеристики мовлення, що не належать
безпосередньо до використання мови:
гучність, акцент, дикція, висота голосу,
швидкість мовлення, сміх тощо. Такі
характеристики допомагають зрозуміти
почуття людей.
Категоріями
невербальної
комунікації є:
• Поза. До цієї категорії належать
різні пози, які відображають стан
співрозмовника.
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• Міміка. До цієї категорії належать
різноманітні
вирази
обличчя
співрозмовника.
• Жестикуляція. Вона охоплює дії,
виконувані руками.
• Дистанція. Вона вказує на відстань
між учасниками спілкування. Більшість
міжособистісних контактів відбувається на
відстані, приблизно рівній довжині
витягнутої руки. Як правило, незнайомі

Зовнішня мова — її ще називають
усною, тобто та, яку чує людина, що
перебуває поряд з вами. Це різновид
мовлення,
яке
сприймається
співрозмовниками
на
слух.
Вона
вважається економною, тобто потребує
менше слів.
Діалогічна або розмовна мова —
мова щоденного вжитку, включає в себе
діалектні та жаргонні вирази, що

люди зберігають більшу дистанцію, тоді як
добре знайомі люди перебувають одне від
одного на відстані половину довжини
руки.
Зазвичай найчастіше довіряють
невербальному джерелу інформації, який є
безпосередньою
реакцією
емоцій,
почуттів, ставлення.
Вербальна
комунікація
використовує як знакову систему мову найбільш універсальний засіб людського
спілкування, який забезпечує змістовний
аспект взаємодії і взаєморозуміння в
процесі спільної діяльності. Точність
розуміння слухачем змісту висловлювання
може стати очевидною для комунікатора
лише тоді, коли відбудеться зміна
"комунікативних ролей", тобто коли
реципієнт стане комунікатором і своїм
висловлюванням дасть знати про те, як він
розкрив зміст інформації.
У суспільстві виокремилися різні
види мови
Внутрішня мова - це мова для себе.
Наприклад, розв´язуючи математичну
задачу, ви думаєте, але ваших думок ніхто
не чує. Відмітною рисою такого виду мови
є те, що її не чують інші люди, і вона
зрозуміла лише одній людині — вам.

використовуються в певній місцевості або
представниками певної професії чи виду
діяльності.
Монологічна
мова
—
промовляється однією людиною при
звертанні до іншої. Прикладами монологу
можуть бути пояснення вчителя, відповідь
учня, диктора та ін. Монологічна мова
складна за своєю будовою: вона триває
досить довго, не перебивається репліками
інших та потребує попередньої підготовки.
Літературна мова — мова, що
відповідає певним нормам і є свідченням
мовної культури.
Штучні мови: азбука Морзе, мова
глухонімих, шифри, комп´ютерні мови
(завдяки яким відбувається спілкування
людини з комп´ютером).
Письмова
мова
дає
змогу
спілкуватися з представниками минулих та
майбутніх поколінь.
Важливе значення для процесу
комунікації має акустична система мови,
до якої відносять якість голосу (тембр,
висоту, тональність, голосність), інтонації,
темп мови, фразові і логічні наголоси.
Темп мови може бути дуже
повільний, швидкий, дуже швидкий. Від
темпу мови може залежати те, як тебе
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слухатимуть оточуючі. "Порожнє слово
сиплеться, як горох з решета, — насичене
слово повертається повільно, наче куля,
наповнена ртуттю", — так говорив про
темп мови відомий режисер К.С.
Станіславський [4, с. 29].
Норман Міллер і його колеги з
університету
Північної
Каліфорнії
виявили, що відчуття правдивості зростає,
коли людина говорить швидко. Жителі

інші. Тому розрізняють голоси непоказні,
звичайні, які не приваблюють нашої уваги.
Є голоси, що відразу привертають нашу
увагу, надовго запам´ятовуються.
Голос також є виразником наших
почуттів. За голосністю мова достатньо
змінюється: від дуже тихої, тихої, тихішої,
ніж звичайно, до голосної, дуже голосної,
до лементу. Коли людина говорить дуже
голосно або дуже тихо, слухати неприємно

Лос-Анджелеса і його околиць, що
слухали записи мов на тему "Небезпека
вживання кави", оцінювали тих, хто
говорив швидко (близько 190 слів за
хвилину),
як
більш
об´єктивних,
інтелігентних і ерудованих, ніж ті, які
говорили повільно (близько 110 слів за
хвилину). Вони також вважали швидко
вимовлені
повідомлення
більш
переконливими.
Виявилося, що значимим фактором
є саме темп мови. Коли рекламу
прискорювали на 25 %, слухачі розуміли її,
як і раніше, добре й оцінювали того, хто
говорить як більш інтелігентного і щирого,
а саме повідомлення вважали цікавішим.
Фактично нормальна швидкість мови в 140
або 150 слів за хвилину може бути майже
подвоєна, перш ніж почне знижуватися її
розуміння слухачами.
Тон мови — це забарвлення голосу,
з яким вимовляються слова, що допомагає
людині краще передати свої думки і
почуття. Тон може навіть змінити зміст
мови, додати йому протилежного змісту.
Не менше значення мають і різні
вкраплювання
в
мову
—
паузи,
покахикування, сміх, плач та ін. Голоси
розрізняються за властивістю впливати на

— погано чути і важко зрозуміти. Однак
бувають ситуації, коли потрібно говорити
дуже тихо (якщо в будинку хтось працює,
хворіє або відпочиває; в установах
культури: в музеї, під час концерту, в
театрі та ін.) або дуже голосно (якщо
потрібна допомога, хтось заблудився,
виступає перед великою аудиторією тощо).
У звичайній обстановці потрібно
говорити з нормальною гучністю, щоб вас
усі добре чули. Так, спокійний і солідний
голос знімає напруження і збуджує
інтерес, а "напружена", швидка і голосна
мова може сприйматися як ознака
агресивності.
Виділяють такі характеристики
усного мовлення.
Емоційно-естетичні
особливості
віддзеркалюють ставлення людини до
предмета
розмови.
Ми
завжди
безпомилково
даємо
зрозуміти
співрозмовникові, чи
приємно нам
розмовляти про щось.
Біофізичні особливості дозволяють
нам визначити стать, вік, темперамент,
внутрішній стан людини. Експерти,
прослухуючи запис розмови, можуть
визначити вік того, хто говорить, з
точністю до одного року. Крім того, така
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система дає можливість оцінити стан
здоров´я людини.
Індивідуально-особистісні
показники відрізняють одну людину від
іншої. Завдяки цим характеристикам
можна без труднощів упізнати голос
знайомої людини телефоном, навіть якщо
вона не представилася вам. Пародисти,
копіюючи будь-яку мову, спираються саме
на ці ознаки.

Таким чином, культура спілкування
складається
з
вміння
слухати
співрозмовника, мовного етикету, а також
дотримання правил хорошого тону.
За
правилами
культури
спілкування, категорично заборонено
чинити тиск на співрозмовника. Якщо Ви
мало того, що не слухаєте свого візаві, та
ще й постійно перебиває його, не
дозволяючи договорити, знайте, Ви не

Соціально-професійна
система
показників пов´язана із соціальним
статусом людини в суспільстві, з її
професією.
Національно-соціальні
характеристики голосу розрізняються за
акцентом народів різних країн: в´єтнамців,
українців, естонців та ін.
Культура мови - один з головних
показників загальної культури людини. А
тому нам усім необхідно постійно
вдосконалювати свої манери спілкування і
мова. Культура мови полягає не тільки в
умінні уникати помилок у мові, але і в
прагненні постійно збагачувати свій
словниковий запас, в умінні слухати й
розуміти співрозмовника, поважати його
точку зору, в здатності підбирати потрібні
слова в кожній конкретній ситуації
спілкування [4, с. 31].
Мова – це одна з найважливіших
характеризують рис людини. Від нашої
манери спілкування залежить те враження,
яке ми справляємо на оточуючих. Мова
людини здатна притягувати до нього
людей або, навпаки, відштовхувати. Мова
також може чинити сильний вплив на
настрій нашого співбесідника.

просто демонструєте відсутність у себе
культури мови, але й проявляєте неповагу
до особистості співрозмовника, що
характеризує Вас аж ніяк не з позитивного
боку. Уміння слухати - неодмінна складова
культури спілкування.
Якщо під час розмови у Вас зі
співрозмовником зав'язалася суперечка, в
результаті якого Ви усвідомили свою
неправоту,
за
правилами
культури
спілкування Ви повинні визнати свою
помилку. Не доводьте ситуацію до
конфлікту.
Ще одна ситуація, в якій культура
мовлення відіграє вирішальну роль, - це
публічний виступ [6, с. 128-132].
Якщо Ви хочете мати успіх перед
масовою аудиторією слухачів, заздалегідь
підготуйте план і основні тези свого
публічного виступу.
Під час виступу намагайтеся
уникати повчального тону.
Намагайтеся вкласти в свою
ораторську мову живі емоції. Передати
власне небайдужість до проблеми Вам
допоможе
правильна
інтонація.
У
завершенні публічного виступу буває
ефективним повернення до початку
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ораторської
мови,
до
повторного
акцентуванню уваги на проблемі.
Одним із засобів спілкування є
невербальна (несловесна) комунікація. Це
різні
рухи
тіла
(жести,
міміка,
пантоміміка), інші засоби зовнішньої
несловесної передачі емоційних станів
людини
(наприклад,
почервоніння,
збліднення, зміна ритму дихання та ін.),

які слугують засобами обміну інформації
між людьми.
Науковцями встановлено, що у
процесі взаємодії керівника до 80 %
комунікацій здійснюється за рахунок
невербальних засобів. Тому велике
значення мають сигнали, які посилає наше
тіло, і їх треба знати.

Емоції, емоційний стан співрозмовника

Рухи тіла

Відчуття душевного комфорту

Розслабленість тіла, кінцівки схрещені

Відчуття небезпеки

Руки підняті догори

Войовничий настрій

Руки та ноги схрещені

Бажання
зблизитись,
ентузіазм, захоплення

зацікавленість, Співрозмовник
співрозмовника

нахиляється

до

Бажання віддалитись

Партнер відсувається, відвертається

Депресія, пригніченість

Співрозмовник сутулиться, опускає голову та
плечі

Експансивні бажання, чванливість,
гордість, самовпевненість

Голова високо піднята, шия пряма, корпус
випрямлений чи відхилений назад

Щирість, відвертість

Руки розкриті долонями догори

Відкритість, дружнє ставлення

Піджак розстібнутий (або знятий)

Почуття власної провини або напружене Руки сховані (за спину, в кишені)
сприйняття
Захист, оборона, хвилювання, гнів

Стиснуті кулаки

Спокій

П’ясті рук розслаблені

Бажання піти геть

Ноги чи все тіло повернуті до виходу

Демонстрація влади

Мовець жестикулює стиснутим кулаком

Перевага

Під час потискання руки рука міститься згори

Підлеглість

Під час рукостискання руку тримають знизу,
плечі опущені

Підозра, сумнів

Погляд у бік від співрозмовника

Здивування, переляк

Широко розплющені очі

Нервозність

Часте моргання

Рішучість

Стиснуті губи

Задума, пасивність

Руки за спиною
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Австралійський спеціаліст "з мови
рухів тіла" А. Піз стверджує, що за
допомогою слів передається лише 7 %
інформації, зате за допомогою звукових
засобів (включаючи тон голосу, інтонацію
тощо) — 38 %, міміки, жестів, пози — 55
%. Відомо, наприклад, що в цирку артисти
розмовляють між собою за допомогою
жестів та деяких рухів тіла.
Розповідають, що колись Ф.

ногами, свистять і кричать. Пози у німців
більш вільні, вони спілкуються на більшій
відстані, аніж росіяни. Контактують
поглядами вони значно рідше, ніж росіяни,
вираз обличчя мають більш застиглий. У
німців не прийнято плескати по плечах,
цілуватися та обніматися з малознайомими
людьми при зустрічі.
Є такі невербальні сигнали, що в
одного народу несуть одну інформацію, а в

Достоєвський виголосив чудову промову
про О.С. Пушкіна. Пізніше цю промову
було опубліковано. Проте, прочитавши її,
ті, хто слухав Достоєвського, з подивом
зауважували, що це зовсім інша промова.
Однак це була та сама промова, але в
надрукованому
вигляді
вона
була
позбавлена значної частки невербального
впливу, емоційного забарвлення. Саме
завдяки
інтонаціям
і
рухам
тіла
найбільшою мірою залежить те, що одна й
та сама дійова особа в п'єсі може подати
себе як негативну, а в іншому — як
позитивну.
Слід зауважити, що невербальна
комунікація залежить також від типу
ділової культури. Існують, звичайно,
жести, експресивні сигнали, які майже
однакові у всіх народів (посмішка,
сердитий погляд, насуплені брови, хитання
головою тощо). Водночас досить багато
невербальних засобів, звичок, які прийняті
лише однією нацією. У книзі В.В.
Кочеткова "Психологія міжкультурних
відмінностей" наводяться порівняльні
дослідження
щодо
використання
невербальних
засобів
німцями
та
росіянами. Німці не плещуть у долоні, як
це роблять росіяни та українці, а стукають

іншого — другу. Так, наприклад, згоду
більшість європейських народів передають
хитанням голови зверху донизу. Болгари ж
цим жестом передають незгоду, а японці
— лише підтверджують, що уважно
слухають співрозмовника. Використання
подібних
жестів
спричинює
часто
непорозуміння, і якщо точне значення
жестів у культурі того чи іншого народу
невідоме, то під час спілкування з
іноземцями їх краще не використовувати.
Невербальні
засоби
мають
своєрідну
класифікацію.
Вчені
розглядають 16 невербальних засобів
спілкування — це рухи тіла, жести (рухи
рук,
ніг),
просторове
поле
між
співрозмовниками,
вираз
очей
та
направленість погляду, вираз обличчя,
акустичні засоби (пов'язані з мовою і не
пов'язані з нею), тактильні засоби (потиск
руки, поцілунки), посмішка, косметика,
реакції шкіри (почервоніння, збліднення),
запахи (парфуми, алкоголь), одяг та його
колір, манери (наприклад, тримати
сигарету) та ін. [5, с. 146].
Першою
серед
невербальних
засобів спілкування називають кінетику,
або
оптико-кінетичну систему, яка
включає в себе жести, міміку і
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пантоміміку, рухи тіла, а також погляди. За
словами Д. Фаста, мова тіла — це будьякий рух тіла або його частини, за
допомогою чого людина передає емоційне
послання зовнішньому світу. Вивчення
мови тіла — це дослідження всіх його
рухів — від свідомих до несвідомих, від
тих, що характерні для певних етнічних та
соціальних культур, до тих, за допомогою
яких переборюються всі
культурні

компоненти спілкування Д. Левіс виділяє
чотири типи жестів залежно від їх
призначення: жести-символи (наприклад,
жест, що створює за допомогою великого
та вказівного пальців букву "о", в США
означає "все добре", у Франції — "нуль", в
Японії — "гроші"); жести-ілюстратори
(мова доповнюється рухом руки у певному
напрямку і діапазоні; жести-регулятори
(наприклад, традиційний потиск руки,

перешкоди.
Ставлення
людини
до
співрозмовника добре передає його поза. Є
кілька положень голови, які передають
настрій та ставлення співрозмовника. Так,
якщо голова у нього поставлена прямо і
він робить маленькі кивки нею, отже, він
уважно слухає. Якщо співрозмовник
нахилив голову трохи вбік, це означає, що
у нього прокинувся інтерес до предмета
розмови. Якщо ж він нахилив голову вниз,
то це означає, що він ставиться до розмови
негативно, навіть осуджуючи.
Міміка — це експресивно-виразні
рухи різних частин обличчя людини
(особливо очей, рота), які передають
психологічний її стан у певний момент
часу. Пантоміміка — це система виразних
рухів людини, за допомогою яких вона
демонструє іншим людям свій внутрішній
психофізіологічний стан, або показує своє
особисте
ставлення
до
того,
що
відбувається з нею та навколо неї.
Жести — це рухи тіла, які
передають внутрішній стан людини і
несуть інформацію про її думки,
переживання, а також про її ставлення до
того, що відбувається з нею та навколо неї
. Автор книжок про невербальні

кивок головою та ін.); жести-адаптори, які
передають почуття та емоції (в українців є
навіть опис одного з таких жестів —
"почухав потилицю").
Велику
роль
у
спілкуванні
відіграють очі людини. Саме завдяки ним
встановлюється перший контакт між
незнайомими
людьми.
Направленість
погляду та його довжина, частота поглядів
—
все
це
має
значення
для
співрозмовників.
Етнографи навіть за особливостями
поглядів поділяють нації на "контактні" та
"неконтактні". До перших відносять,
наприклад,
італійців,
іспанців,
латиноамериканців,
арабів.
Представниками "неконтактних" культур
вважають народи Скандинавії, Японії,
Індії, Пакистану, де не прийнято прямо
розглядати людину. Японці, наприклад,
дивляться на шию співрозмовника. Тому
при
зустрічах
а
людьми
різних
національностей
менеджеру
важливо
користуватися не лише загальнолюдською
культурою спілкування, а й мати уявлення
про
особливості
невербального
спілкування представників тієї чи іншої
національності[6, с. 143] .
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Другу
систему
невербальних
засобів становить такесика — це потиск
руки, поплескування по плечах, поцілунок,
посмішка. Багато про характер людини
говорить потиск руки, який може бути
міцним, в'ялим, ніжним, довгим та ін.
Потиск руки повинен бути коротким і
досить енергійним — це традиційно
чоловічий засіб вітання. Ділові жінки теж
нині вітаються таким чином, хоча у деяких

організації простору і часу спілкування.
Спеціалісти
виділяють
чотири
просторових зони, яких людина свідомо чи
несвідомо дотримується при спілкуванні.
Перша зона — інтимна (від 15 до 46 см).
Це саме та зона, яку людина найбільше
оберігає. У ній можуть знаходитися, крім
суб'єкта, лише найбільш близькі йому
люди, тобто ті, з ким у нього тісний
емоційний контакт. Друга зона — так

країнах їм при зустрічі цілують руку.
А
коли
людина
посмішкою
демонструє свою доброзичливість, то
разом із поглядом очей легко встановлює
контакт.
Загалом
саме
посмішці
спеціалісти серед усіх експресивних
засобів приділяють найбільшу увагу.
Окрему систему — праксодику та
екстралінгвістику
—
становлять
невербальні засоби, що стосуються голосу
та його вокалізацій, — інтонація, гучність,
темп, тембр, тональність, а також
вкраплення у голос — сміх, плач,
покашлювання, дикція тощо. Завдяки
таким особливостям голос людини неначе
проникає
у
душу
співрозмовника,
передаючи йому потрібну думку. А.
Макаренко зізнавався, що педагогом
відчув себе тільки тоді, коли зміг той
самий наказ віддавати двадцятьма різними
інтонаціями.
Велике змістове навантаження
мають паузи в мовленні. Це здається
парадоксом: людина мовчить, а інформація
слухачам
надходить.
Невипадково
Цицерон зауважив: "найсильніший крик —
у мовчанні".
Особливою серед невербальних
засобів є проксеміка або система

звана особиста (від 46 до 120 см). Це та
відстань, на якій люди звичайно
розміщуються на раутах, вечірках, під час
дружніх зустрічей. Третя зона — соціальна
(від 120 до 360 см). Таку відстань ми
намагаємося зберегти в міжособистісному
спілкуванні з малознайомими людьми,
зокрема, на роботі. Нарешті, четверта зона
— громадська (понад 360 см). Це та
відстань, на якій бажано знаходитися
лектору та оратору.
Вибір дистанції залежить від
взаємин між людьми — як правило,
людина стає ближче до тих, кому
симпатизує. Друзі завжди стають поруч,
конкуренти, як правило, подалі і так, щоб
між ними щось знаходилося, наприклад,
стіл. Нового співробітника оточення
спочатку тримає на дистанції соціальної
зони, і тільки коли добре пізнає його і
прийме в свою групу, то дозволить
знаходитися у межах особистої зони.
Проксеміка включає не тільки
дистанцію, а й орієнтацію людей у
просторі. За європейськими правилами
етикету в кафе чи ресторані кращим є те
місце, коли за спиною відвідувача
знаходиться стіна. Це створює найбільший
стан захищеності і комфорту. Психологами
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доведено,
що
у
людини
навіть
підвищується серцебиття, якщо вона
сидить спиною до відкритого простору.
Для того щоб мати успішну
професійну
діяльність,
керівнику
необхідно навчитися читати невербальні
сигнали. Вміючи це робити, менеджер
може про клієнта, партнера, співробітника
або про будь-яку іншу людину, яку бачить
вперше, довідатися ще до того, як вона

без жестів? Відповідь буде одна: "Не
можна!". У таких випадках вимагається
вказівний жест. За допомогою цього жесту
мовець виділяє якийсь предмет з ряду
однорідних, вказує місце (поряд, зверзу,
там), підкреслює порядок руху (по черзі,
через одного).
Зображувальні
жести
застосовуються у випадках:
• якщо не вистачає слів, щоб
повністю передати уявлення;

почне говорити.
Багато інформації може надати
жестикуляція співрозмовника. Ми навіть
не уявляємо, скільки різноманітних жестів
використовує людина під час спілкування,
як часто вона ними супроводжує своє
мовлення. І ось що дивно: мові вчать ще з
дитинства,
а
жести
засвоюються
природним шляхом.
Існують народи, які через свої
національні особливості та традиції
приділяють жесту дуже велике значення.
Наприклад, учені підрахували, що під час
розмови мексиканець протягом однієї
години використовує в середньому 180
жестів, француз- 120, італієць — 80, фін —
1, англієць — 0.
Залежно від призначення жести
поділяють на ритмічні, емоційні, вказівні,
зображувальні та символічні.
Ритмічні
жести
пов´язані
з
ритмікою мовлення. Ритмічні жести
підкреслюють
логічний
наголос,
уповільнення та прискорення мовлення,
місце пауз, тобто те, що звичайно передає
інтонація.
Скажіть, чи можна виконати накази:
"Відкрийте те вікно", "Цю книгу не бери,
візьми ось ту", якщо вони промовляються

• якщо одних слів недостатньо з
якихось причин (підвищена емоційність
мовця, неволодіння собою, незібраність,
знервованість, невпевненість у тому, що
адресат усе розуміє);
• якщо
необхідно
підсилити
враження і вплинути на слухача додатково
та наочно.
Однак,
користуючись
зображувальними
жестами,
слід
дотримуватись почуття міри: не можна
мову слів підміняти жестами.
Безумовно, ви бували в театрі, на
концерті, дивилися виступи акторів по
телебаченню.
Згадайте,
як
вони
жестикулюють,
завершуючи
виступ,
прощаючися з аудиторією. Найбільш
вживаний жест — уклін як символ
вдячності за теплий прийом, за оплески.
Або, стоячи на авансцені, актор широко
розводить руки в сторони, немовби
обіймає тих, хто сидить у залі.
Використовується ще такий жест: руку
(руки) притискають до грудей і низько
вклоняються. Цей жест символізує
щиросердне ставлення, любов актора до
глядачів.
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Кожен
жест,
який
людина
використовує
при
невербальному
спілкуванні, має свою інтерпретацію.
У групі відкритих жестів можна
виділити такі:

співрозмовникові потрібен час для
обмірковування перед тим, як зробити
більш рішучий опір, вимагаючи пояснень
або ставлячи запитання ("пауза для
міркування");

• розкриття рук долонями догори
— жест щирості і відкритості. Він може
супроводжуватися прикладанням долонь
до грудей або підняття плечей.

• пощипування
перенісся
(звичайно поєднується із закриттям очей)
говорить про глибоку зосередженість і
напружені міркувань.
Підозра і прихованість:

• піджак, який розстібають, — так
роблять люди відкриті і дружні до вас.
До групи захисту відносимо жести,
якими ми реагуємо на можливі конфліктні
ситуації:

• жест "рука прикриває рот" перед
або під час висловлювання — людина хоче
сховати свою позицію з питання, яке
обговорюється;

• руки, схрещені на грудях, —
співрозмовник прийняв захисну позицію.
Тому якщо ми бачимо такий жест,
необхідно переглянути те, що робимо або
говоримо, тому що партнер починає
втікати від обговорення.
Жести оцінки мають відношення до
задушевності і мрійності:

• погляд убік означає недовіру;
• ноги (або все тіло), повернуті до
виходу, — свідчення бажання закінчити
зустріч, бесіду або те, що відбувається.
Якщо більшість слухачів в аудиторії або на
нараді приймають таку позу — це сигнал
про необхідність завершити захід;
• потягування або легке потирання
носа (звичайно вказівним пальцем) — знак
сумніву. Цей жест часто використовують
оратори, коли вони не впевнені, як підійти
до предмета розмови, або сумніваються в
реакції слухачів.
"Домінантність — підпорядкованість":

• жест "рука в щоці" означає, що
людина занурена в роздуми;
• жест критичної оцінки (рука
піднесена
до
обличчя,
підборіддя
спирається на долоню, вказівний палець
витягається уздовж щоки, інші — нижче
рота) означає, що людина злегка скептично
ставиться до того, що відбувається в даний
момент
(позиція
"почекаємоподивимося");

• коли хтось міцно потискує вам
руку і повертає її так, що долоня лежить
поверх вашої, він намагається виразити
фізичну перевагу;

• почісування підборіддя виражає
зайнятість процесом ухвалення рішення
(позиція
типу
"добре,
давайте
подумаємо");

• якщо ж простягують руку для
вітання долонею догори, то демонструють
готовність прийняти підлеглу роль;
• коли людина стоїть поруч із
сидячої, нависаючи над нею, це змушує
почувати
себе
незахищеним
і
сприймається як перевага;

• маніпулювання
окулярами
(протирає скло, бере в рот дужку окулярів
та ін.) має місце у випадках, коли
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• рука партнера при розмові
недбало засунута в кишеню піджака, а
великий палець знаходиться зовні — це
виражає його впевненість у перевазі над
вами. Якщо ж зустрічаються два чоловіки,
що звикли приймати таке положення, то
вони звичайно утримуються від цього
жесту на знак поваги одне до одного[4, с.
31-39] .
Висновки.
Комунікативна

публічного
управління,
забезпечення
цілеспрямованого управлінського впливу.
Людина в процесі спілкування
використовує два види засобів: вербальні
та невербальні. На перший погляд
здається, що більше відсотків при передачі
інформації
припадає
на
вербальне
спілкування, але хочемо зазначити, що
близько
70
%
ми
спілкуємося
невербальними засобами і 30 % —

діяльність у публічному управлінні
полягає у здійсненні інформаційних
обмінів, спрямованих на виконання
функцій
публічного
управління,
і
забезпечується
комунікативною
підсистемою публічного управління.
Ключовими
функціями
комунікативної підсистеми є функції:
забезпечення
інформаційних
обмінів,
репрезентації та легітимації системи

вербальними, або словесними. Отже,
більше про людину може сказати не її
слово, а її тіло, зважуючи на їх
конгруентність.
Змістом діяльності управлінця є
здійснюване спілкування. Він постійно
контактує з багатьма людьми. Для
забезпечення ефективності діяльності
йому необхідно вміло вибирати таку
форму
ділового
спілкування,
яка
гарантувала б найкращий результат.
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ВЕРБАЛЬНА І НЕВЕРБАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ
Гордійчук С.В., Боримська Л.В., Полчанова Г.С.
Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради
Анотація. У статті розглянуто роль комунікативної культури в питаннях
підвищення ефективності управлінської діяльності.
Ключові слова: комунікація, публічне управління, ділове спілкування, вербальні та
невербальні засоби спілкування, культура мовлення.
ВЕРБАЛЬНЫЕ И НЕВЕРБАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В ПУБЛИЧНОМ
УПРАВЛЕНИИ
Гордийчук С.В., Боримская Л.В., Полчанова Г.С.
Житомирский медицинский институт Житомирского областного совета
Аннотация. В статье рассмотрена роль коммуникативной культуры в вопросах
повышения эффективности управленческой деятельности.
Ключевые слова: коммуникация, публичное управление, деловое общение, вербальные
и невербальные средства общения, культура речи.
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КУЛЬТУРНИЙ КОНФЛІКТ, ЯК ЧИННИК КУЛЬТУРНОЇ ДИНАМІКИ
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Гордійчук С.В., Полчанова Г.С., Боримська Л.В.
Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради
CULTURAL CONFLICT AS A FACTOR OF CULTURAL DYNAMICS IN THE
CONTEXT OF GLOBALIZATION
Gordiychuk S.V., Polchanova G.S., Borymska L.V.
Zhytomyr Medical Institute Zhytomyr Regional Council
Abstract. The article considers the phenomenon of cultural globalization and offers an
analysis of the formation peculiarities and development of cultural conflict in appropriate
conditions.
Key words: processes of globalization, cultural conflict, multicultural world.
Актуальність проблеми
Аналізуючи зміни, що відбувались
у суспільстві за останні 20-30 років, слід
зазначити швидкість та інтенсивність
таких змін, а тому одним з наслідків
глобалізації є зростання недовіри між
різними
прошарками
населення,
державами, континентами. Існує серйозна
небезпека існування нестабільності та
конфліктів. Здавалося б, глобалізація
повинна сприяти культурному зближенню,

здійснення
аналізу
Мета:
особливостей формування та розвитку
культурного
конфлікту
в
умовах
глобалізації.
Завдання:
✓ здійснити теоретичний аналіз
публікацій
стосовно
культурних
конфліктів в умовах глобалізації;
✓ розкрити специфіку культурного
конфлікту;
✓ визначити
вплив
процесів

але, на жаль, події останніх років,
десятиліть свідчать про протилежне.
У наші дні переважна більшість
дослідників
підкреслюють
багатоаспектний
характер
здійснення

глобалізації на українське сьогодення ;
✓ виявити шляхи компромісних
рішень культурної динаміці в умовах
глобалізації.
Серйозним наслідком глобалізації

процесів глобалізації, які
практично
всі
сфери
діяльності[1].

культури є, на наш погляд, становлення
глобального культурного простору як
єдиного культурного цілого, де одні форми

зачіпають
людської
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культури співіснують в континуумі з
іншими.
Разом з тим А. Гревцева зазначає,
що феномен культурної глобалізації на
сьогоднішній день залишається не до кінця
розкритим, що призводить до виникнення
нових теорій цього явища. При цьому всі
вони, на думку зазначеного автора, мають
загальні риси. Серед них виділяють
визнання
важливості
формування

культурної глобалізації, виділяє чотири
соціокультурні мегатенденціі. Першу це
«культурну
поляризацію»,
що
визначається
через
поляризацію
і
фрагментацію
політичної
та
геоекономічної карти світу. Другу,
«культурну
асиміляцію»
завдяки
формуванню загальнолюдських норм і
правил в міжнародних відносинах, яка
частково
відбувається
за
моделлю

загального
культурно-інформаційного
простору
з
метою
регулювання
виникаючих в світі конфліктів і суперечок;
неминуче
формування
єдиного
культурного простору для вироблення
норм, принципів і загальних цінностей
сучасного світу; виникнення «загального
поля глобальної культури (культурна
глобалізація)» [2].
Водночас основними показниками
глобалізації культурних процесів в
сучасному світі, як зазначає Кравченко
С.А., є перетворення планети в «світове
село», коли мільйони людей завдяки
засобам масової інформації практично
миттєво стають свідками подій, що
відбуваються в різних куточках земної
кулі; залучення людей, які живуть в різних
країнах і на різних континентах, до одного
і того ж культурного досвіду; уніфікація
смаків, сприйняття, переваг; безпосереднє
знайомство із способом життя, звичаями,
нормами поведінки в інших країнах; поява
мов
міжнародного
спілкування;
поширення комп’ютерних технологій;
заміна місцевих культурних традицій,
культурою західного типу [3].
Відомий
культуролог
Малиновський П.В. аналізуючи процес

вестернізації, поширення західних норм і
форм.
Третю
мегатнденцією
автор
визначає як «культурну гібридізацію», що
реалізується
шляхом
формування
транслокальних культур за рахунок
інтенсифікації
комунікацій,
які
відкривають
нові
можливості
для
вибудовування міжкультурних взаємин. А
також
«культурну
ізоляцію»
–
відокремлення, замикання у власному
локальному просторі [4].
У період глобалізації необхідно
розвиток особливого сприйняття «іншого»
культури, не рахуючи дану культуру
гірше, а просто «іншого», яку необхідно
вжити з метою здійснення мирного і
продуктивного взаємодії або діалогу. Е. В.
Хлищева виділяє три основних напрямки у
вивченні «Культури Іншого», які умовно
називає еволюціонізмом, релятивізмом і
універсалізмом[5].
У першому напрямі інші культури
постають як ранні стадії в розвитку
загальної моделі. Тут «своя» культура стає
критерієм, точкою відліку на шкалі
розвитку. В кінцевому рахунку, це
призводить до етноцентризму, до тенденції
припускати, що власна культура і спосіб
життя є більш досконалими, ніж всі інші.
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Відповідно до теорії універсалізму,
різноманітність і відмінність у культурах –
все лише видимість, метою дослідження є
виявлення глибинних структур для
констатації загальнолюдських універсалій
в усіх сферах культури. На думку
представників
універсалізму,
протиставлення різних культур носить
лише формальний, але не сутнісний сенс.
Маючи загальну глибинну структуру,

З
одного
боку,
глобалізація
оцінюється як негативне явище (Т.
Адорно, С. Хантінгтон, Дж. ДевісонХантер
і Дж. Гейтс), що становить загрозу
національній самобутності культур під
тиском
масової
комерціалізованої
культури, з іншого (наприклад, А. Перотті,
ДжагдишБхагвати) — сприяє збагаченню
культур, міжкультурному діалогу та
становленню полікультурних суспільств.

культури об'єднані універсальністю і
виступають лише як варіації форми. У ряді
досліджень даний підхід виражається в
побудові загальнокультурних моделей і
концепцій, які об'єднують елементи різних
історико-культурних спільнот.
Релятивізм визнає за кожною
культурою абсолютну рівноцінність, право
на самобутність і несумірність з іншими
культурами. Своїм завданням релятивісти
ставлять збереження недоторканності
культурних відмінностей і тим самим
зняття конфліктності у взаємодії культур.
Даний підхід ґрунтується на принципі
культурного плюралізму, що багато в чому
відповідає сучасному культурному картині
світу.
Культурна глобалізація, як і багато
інших явищ, надає як позитивне, так і
негативний вплив на всі сфери суспільного
життя. Так, в процесі глобалізації
розвинені суспільства збагачуються в
різних
сферах
життєдіяльності
(в
економічній,
в
сфері
торгівлі
та
промисловості), але, з іншого боку, вони
часто
втрачають
елементи
своєї
національної культури, свою унікальність,
почуття незалежності і самостійності.

Садохін А. вивчаючи розвиток
культурної
глобалізації
визначає
її
переваги
серед
яких
розвиток
міжнародного
обміну;
розширення
культурного світогляду; спільне вирішення
глобальних проблем. Водночас автор
вважає, що основними ризиками даного
феномену є культурні загрози, асиметрія,
спільне вирішення глобальних проблем,
культурні конфлікти.
Дійсно, у глобалізованому світі
культура, так само як і її носії, мусять
захищатися від нівелювання, а то й
зникнення.
Для
цього
суспільство
виробляє особливі механізмиз ахисту від
зникнення, перш за все підтримуючи
тенденції локалізації та ідентифікації.
Даний
процес
може
супроводжуватися
зростанням
міжетнічної, міжконфесійної, соціальноекономічної і політичної нетерпимості, що
нерідко призводить до конфліктів.
Сучасна культура, незважаючи на
процеси глобалізації, які відбуваються в
ній, як і раніше являє собою сукупність
безлічі самобутніх культур, взаємодія яких
не
завжди
носить
безконфліктний
характер. Зазначена тенденція актуалізує
проблему аналізу культурного конфлікту і
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виявлення його специфіки в умовах
глобалізації.
Проблематика
культурного
конфлікту давно стала популярною темою

досліджень
серед
соціологів,
культурологів,
політологів
і
психологів.(Див. Рис. 1)

Рисунок 1
ТРАКТУВАННЯ КУЛЬТУРНОГО КОНФЛІКТУ ДЕЯКИМИ ВІДОМИМИ
ДОСЛІДНИКАМИ

№ з/п

Прізвище дослідників щодо
вивчення питання

1.

Джонатан Тернер

2.

Олександр Грю

3.

Вільям Корнблюм

4.

5.

Трактування культурного конфлікту
Конфлікт, що відбувається внаслідок «відмінностей культурних
цінностей і переконань, які служать предметом розбіжностей між
людьми»
Культурний конфлікт має місце тоді, коли очікування людей
певної поведінки від інших, обумовленого їх культурним
походженням, не виправдовуються. У свою чергу, у людей іншого
культурного походження ці очікування зовсім інші.

Конфлікт, який виникає тоді, коли протилежні норми створюють
«можливості для відхилень і зростання злочинності в девіантних
субкультурах». Тільки державні органи влади починають
нав’язувати культурні цінності людям, які їх не поділяють (як
правило, більшість насильно нав’язує свою думку меншості),
створюються нелегальні організації, ринки і способи, що
дозволяють обійти ці обмеження.
Хантінгтон (Huntington), Самюель У праці «Зіткнення цивілізацій» стверджує, що саме культурна і
Філліпс (1927-2008) – видатний релігійна ідентичність людей стане джерелом конфліктів в світі
американський політолог, один з після Холодної війни.
найвпливовіших вчених і дослідників у
політичній сфері у другій половині
ХХ – на початку ХХІ ст.
Белл Деніел (1919-2011) американський соціолог, есеїст,
публіцист, творець теорії
постіндустріального суспільства.

Есе «Злочин як американський образ життя»(1962) описує
злочинні наслідки зіткнення культурних цінностей

Суперечка між носіями несумісних
точок зору це не діалог, а серія монологів,
оскільки кожна сторона чує і приймає
тільки свої аргументи. Можна погодитися
з думкою доктора філософських наук,
професора М.І.Фатієва
про те, у
культурних
конфліктах
цей
вибір
зумовлений долею індивіда, адже свою
етнічну приналежність не обирають.

Слід також зазначити, що в
«чистому вигляді» культурний конфлікт
виділити складно, оскільки в реальному
житті має місце безліч взаємопроникаючих
видів
конфлікту.
Грунтуючись
на
теоретичному аналізі сучасних підходів до
досліджуваної
проблеми,
можна
сформулювати
наступне
визначення
культурного конфлікту.
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Культурний конфлікт – це особлива
форма міжкультурної взаємодії, заснована
на культурних протиріччях, неприйняття
особливостей різних культур, придушенні
однієї культури іншою або експансії
культурних цінностей.
Культурний конфлікт - це конфлікт,
який
відбувається
при
зіткненні
культурних цінностей і переконань.
Культурний конфлікт, як правило,

Культурний конфлікт являє собою
множинність фактичних і потенційних
способів прояву в культурі категоричного
неприйняття,
ворожості
на
індивідуальному та суспільному рівнях
буття. Він продукує стійкі типи відносин,
які ускладнюють або взагалі виключають
можливість мирного співіснування в тих
чи інших сферах і середовищах культури.
Перелік
типів
культурних

базується на несумісності, неприйнятті
ідеологічних, оціночних, світоглядних,
морально-етичних, релігійних реалій.
Минуле й сьогодення свідчать, що
культурні
конфлікти
відрізняються
особливою
запеклістю,
безкомпромісністю, а в разі застосування
сили переслідують цілі не стільки
підкорення, скільки практичного знищення
носіїв чужих цінностей, ідеологій, віри. З
цим пов'язана складність знаходження
компромісу
і
примирення
конфліктуючихсторін,
які
прагнуть
відстояти свої принципи і переконання.
Практика
показує,
що
компроміси
можливі,
скоріше,
між
носіями
конкуруючих інтересів, ніж між носіями
несумісних
ціннісних,
світоглядних,
ідеологічних установок.
З
цим
пов'язана
складність
знаходження компромісу і примирення
конфліктуючих сторін, які прагнуть
відстояти свої принципи і переконання.
Практика
показує,
що
компроміси
можливі,
скоріше,
між
носіями
конкуруючих інтересів, ніж між носіями
несумісних
ціннісних,
світоглядних,
ідеологічних установок.

конфліктів диктує саме життя, його
непередбачуване різноманіття: існують
культурні конфлікти поколінь, субкультур,
носіїв класових і релігійних ідеологій,
норм моральності і моралі, конфлікти
культурного випередження або, навпаки,
культурного відставання. Будь-який з
перерахованих
типів
культурних
конфліктів
завжди
реалізується,
здійснюється в межах, які маркує сама
система культури.
Якщо процеси трансформації не
долають, не ламають кордону культури, її
буттєво смисловий простір, то оновлення
культури, суспільства відбувається мирно,
діє режим «суспільного договору».
Коли процесуальна і формотворчих
енергія модернізацій виходить за межі
традиційної
культури,
реформування
відбувається болісно, сприймається як
загроза існуючій культурі, її сенсів,
символам, традиціям, звичаям.
Існує думка, згідно з яким
культурний конфлікт виконує функцію
ініціювання
процесуальної
динаміки
культури. Конфліктність культурного
середовища змінює якість культурних
форм і процесів. Аномія, культурне
запізнення, культурний шок є якісними
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характеристиками реалізації культурних
конфліктів. Якщо аномія це розпад,
порушення єдності культурної системи, то
поняття
«культурне
запізнення»
і
«культурний шок» проектують інші
референції видозмін культурних форм і
процесів.
Культурний
конфлікт
є
зіткненням
цінностей
домінуючої
культури і субкультури. Культурний
конфлікт - причина культурних змін.

єдності
через
відсутність
чітких
соціальних норм). Засобами вирішення
культурного конфлікту слід вважати
інновації (створення або додавання нових
елементів в культурі); дифузія (взаємне
проникнення культурних рис і комплексів
з одного суспільства в інше); відкриття
(отримання нових знань про світ, які в
процесі винаходу з’єднується з відомими
знаннями і породжують нові елементи);

Найтиповішими видами конфлікту
в сфері культури в умовах глобалізації є:
колізія
між
традиційними
та
інноваційними формами в її розвитку,
культурна аномія , культурна травма ,
культурний шок , культурне відставання
(культурний розрив), міжцивілізаційні
(міжсоціокультурні) конфлікти та ін. [6].
Основними видами культурних
конфліктів є: конфлікти між різними
етичними групами та їх культурами;
конфлікти між релігійними групами,
представниками різних релігій або течій
всередині окремих релігій; конфлікти між
поколіннями, носіями різних субкультур;
конфлікти між різними частинами єдиної
нормативної
системи
домінуючої
культури; конфлікти між традиціями і
новаціями в культурі; конфлікти між
різними спільнотами і їх окремими
представниками, що виникають внаслідок
мовних бар’єрів і інтерпретативних
помилок. Формами культурного конфлікту
визначено панування чужої культури
(нав’язування власної культури іншим
товариствам); культурне відставання (стан,
при якому зміни в матеріальній сфері
випереджають можливості нематеріальної
культури); аномія (руйнування культурної

винахід (комбінація відомих культурних
елементів або комплексів, використання
нових технологій, які містять технічні,
наукові, соціальні новації).
Культурний
конфлікт
90-х
розвертався в просторі вакууму ідеології,
девальвації традиційних цінностей і
усвідомлення
недосяжності
нових
соціальних статусів і норм-смислів[7].
Подолання культурного конфлікту
відбудеться, якщо в суспільній свідомості
вкорениться думку про те, що культура
загалом і приватному впливає на всі типи
конфліктів, вона лежить в основі
конфліктної ситуації, вона є контекстом і
способом вирішення конфлікту. Крім
отримання
нових
знань,
досвіду,
духовного
збагачення,
нерідко
відбувається нерозуміння, неприйняття
нової культури, що може призвести до
різного роду проблем і стресів[8].
В
науковий
обіг
термін
«культурний шок» в 1960 р ввів
американський дослідник Калерво Оберг.
На його думку, культурний шок - це
«наслідок тривоги, яка з'являється в
результаті втрати всіх звичних знаків і
символів соціальної взаємодії», крім того,
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при входженні в нову культуру у людини
з'являються досить неприємні відчуття.
Культурний
шок є
істотним
елементом
культурної
динаміки,
позбавляючи
однозначності
звичні
культурні стандарти, сприяючи оновленню
традиційних культурних систем за рахунок
«вторгнення» іншокультурних елементів,
стимулюючи
інноваційну
активність
шляхом взаємодії різних культурних

збільшення розриву в рівнях економічного
і соціального розвитку між Україною та
країнами «золотого мільярда»; зростання
безробіття, бідності, безпритульності, а
також техногенне перевантаження і
деградація
довкілля;
економічне
і
політичне
послаблення
України,
пригнічення внутрішнього національного
ринку, національної економіки, що
призведе до практичного усунення країни з

традицій і культурних практик, сприяючи
змінам соціальної структури суспільства.
Культурний конфлікт є не лише
помічником, а й «вказівним знаком» на
місце,
де
потрібне
вдосконалення.
Ґрунтуючись на закони І.Г.Гердера,
культурний конфлікт дозволяє зробити
прогноз подальшого розвитку тієї області,
в якій він протікає.
Україна як національна держава в
процесі глобалізації може ізолювати себе
зсередини. Але з таким самим успіхом
вона може проявити активність у
зовнішній сфері і заново визначати і
формувати свою політику в глобальних
масштабах
переплетень,
діалогів
і
конфліктів. Це ж стосується і акторів дій
на всіх рівнях і проміжних ступенях
соціального життя – від профсоюзів,
церков і споживацьких асоціацій до
конкретних осіб.
Україна не повинна стояти осторонь
від загальносвітових процесів. У цьому
аспекті явище глобалізації набуває
очевидного сенсу як об'єктивний процес
реорганізації соціуму в планетарному
масштабі.
На думку М. Шепелєва переліком
загроз глобалізму для України є

конкурентного середовища; зростання
рівня тіньової економіки, криміналізація
економічної
діяльності,
зростання
корупції;
конфлікт
між
вимогами
глобалізації та соціально-культурними і
економічними
традиціями
нашої
держави[9] .
Для України основною вимогою
сьогодення є спрямування глобалізму не
лише на осмислення світових проблем і
процесів, а, передусім, на наукове
забезпечення
управління
сучасним
світовим розвитком. Суперечливість і
турбулентність цього розвитку вимагає
активного
пошуку
стабілізуючих,
врівноважуючихмеханізмівуправліннянадс
кладнимиглобальнимивідносинами
і
процесами в інтересах виживання людства.
ВИСНОВКИ
1.
На
тлі
цивілізаційних
трансформацій досліджуються параметри
новітнього розуміння культури, що
охоплює широкий спектр суспільнополітичних вимірів життя, серед них —
виклики процесів глобалізації.
2. Процес людського згуртування,
усвідомлення
спільності
і
взаємозалежності часто супроводжувався
конфліктами, протиборствами, насиллям.
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Проте можна погодитись, що «в цілому
перехід від чисельності малих культур до
декількох більших і врешті до єдиного
всесвітнього суспільства був, мабуть, не
уникненим результатом розвитку людської
історії» [10].
3.
Позитивна
глобалізація
як
прагнення
людства
до
досягнення
цивілізаційного
синтезу
за
умови
збереження різних національних соціумів

просторі належить діалогу культур і
цивілізацій,
розробці
оптимізаційних
соціокультурних
моделей
розвитку
сучасного суспільства. Тому не дивно, що
удосконалення
діалогу
культур
і
цивілізацій, оптимізація соціокультурних
моделей розвитку суспільства знайшли
своє
відображення
в
спеціально
розробленій
Програмі
Організації
Об’єднаних Націй.

не може бути реалізована без зміни
загальної парадигми розвитку людства, без
якісного
оновлення
системи
соціокультурних цінностей
4. Все-таки глобалізація швидше
корисна, ніж шкідлива. А найголовніше –
вона йде сама собою, і зупинити її не
можна.
Тому
до
неї
потрібно
пристосовуватися,
використовувати
переваги і боротися з недоліками.У даному
контексті заслуговує на дослідницьку
увагу
концепція
«гуманістичного
глобалізму»
як
альтернатива
суперечливому процесу соціокультурної
глобалізації.
5. Культурний конфлікт є не лише
помічником, а й «вказівним знаком» на
місце,
де
потрібне
вдосконалення.
Ґрунтуючись на закони І.Г.Гердера,
культурний конфлікт дозволяє зробити
прогноз подальшого розвитку тієї області,
в якій він протікає.
6. Приймаючи до уваги, що
глобалізаційні процеси протікають в
сучасному полікультурному світі з
характерними
тенденціями
розвитку,
принципами,
протиріччями
та
етнокультурними особливостями, важлива
роль в сучасному соціокультурному

7. Осмислення характерних для
сучасного етапу глобалізації тенденцій
дозволяє помітити к культурі особливий
потенціал,
який
нівелює
процеси
уніфікації,
стандартизації,
ринкового
прагматизму і виявити її могутній
потенціал
в
перспективі
світового
розвитку.
8. Глобалізація, яку розуміють як
прагнення
людства
до
досягнення
цивілізаційного
синтезу
за
умов
збереження різноманітності народів та
культур, не може ефективно реалізувати
свій позитив без зміни загальної
парадигми розвитку якісного наповнення
системи загальнолюдських цінностей та
соціокультурних
практик
культур.
Оновлення
потребує
нинішній
геополітичний порядок, який за своїм
інституційним
змістом
відповідає
сучасним викликам і характеру глобальних
процесів.
9. У процесі глобалізації об’єктивно
виникають
комунікації
між
представниками
різних
культур
(національних і етнічних) або між
субкультурами. Дослідники виділяють, як
правило, декілька основних способів
взаємодії культур, внаслідок яких або
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збагачується
соціокультурний
досвід
людей і спільнот, або загострюються
етнокультурні протиріччя. Основними
серед них є: акультурація, культурна
експансія, культурна дифузія, синтез
культур та ін.
10.Отже, маємо надзвичайно складну
ситуацію, коли разом з інтенсивними
процесами
світової
інтеграції,
формуванням глобальних економічних,

14. Приймаючи до уваги, що
глобалізаційні процеси протікають в
сучасному полікультурному світі з
характерними
тенденціями
розвитку,
принципами,
протиріччями
та
етнокультурними особливостями, важлива
роль в сучасному соціокультурному
просторі належить діалогу культур і
цивілізацій,
розробці
оптимізаційних
соціокультурних
моделей
розвитку

політичних, екологічних та культурних
асоціацій, відбувається не менш активний
процес фрагментизації світу, зростання
національної самосвідомості, посилення
культурної диференціації, відродження
етнічно-національних цінностей України.
11. За С. Хоффманом, глобалізація
світової культури викликає і неминучий
процес
створення
культурного
різноманіття,
тобто
плюралістичний
синтез різних культур, спрямований на
ренесанс
звичаїв,
цінностей,
норм
національних культур (локоглобалізація).
12. У глобалізованому світі культура,
так само як і її носії, мусять захищатися від
нівелювання, а то й зникнення. Для цього
суспільство виробляє особливі механізми
захисту від зникнення, перш за все
підтримуючи тенденції локалізації та
ідентифікації.
13. Потребує уваги розробка теорії
культурного
конфлікту
в
умовах
глобалізації.
Для
зниження
рівня
негативних
наслідків
культурного
конфлікту необхідні відповідна державна
політика, програми, які будуть визначати
найбільш ефективні форми та методи
залучення
людей
до
культурної
толерантності та компліментарності.

сучасного суспільства .
15. Розуміння спільного в культурах
надають можливість не втратити в умовах
глобалізації
культурну
спадщину,
культурну ідентичність націй, народів,
етносів, якщо виховувати повагу до неї.
16. Особливо важливим у цьому
напрямі є здійснення моніторингу окремих
видів ризиків глобалізації на засадах
концептуальної
моделі
формування,
виявлення, систематизації, вимірювання та
попередження
системних
ризиків
глобалізації.
17. Важливо усвідомити, і це має
стати точкою відліку: сучасна цивілізація
перебуває в стані кризи. Це певною мірою
стосується й України. І чим раніше це буде
усвідомлено, тим успішнішими будуть
спроби
виробити
нову,
адекватну
реальності картину держави та світу. Ця
криза має глобальний, планетарний
характер.
Життя є зміною війни та миру,
спокою та боротьби, і лише завдяки
конфлікту життя людини і людства
розвивається.
Пізнаючи
таємничість
конфлікту, ми пізнаємо світ, в якому ми
живемо і в якому будуть жити наші діти.

98
МАГІСТР МЕДСЕСТРИНСТВА № 2 (24) 2020

ЛІТЕРАТУРА:
1.Уткин А.И. Глобализация: Процесс и осмысление. М., 2001. С. 16.
2. Гревцева А .А.Культурная глобализация: проблемы и парадигмы. [Електронний
ресурс] - Режим доступу https://cyberleninka.ru/article/n/kulturnaya-globalizatsiya-problemy-iparadigmy/viewer
3. Кравченко С.А. Основні показники глобалізації культурних процесів в сучасному
світі Кравченко С.А. Социология : парадигмы через призму социологического воображения :
учеб. пособие для вузов / С. А. Кравченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Экзамен, 2004. –
622 с. – ISBN 5-94692-979-8.
4. Малиновский П. В. Глобализация 90-х годов: время выбора (вступительная статья) /
П. В. Малиновский // Глобализация – контуры XXI века : реферат. сб. – М. : РАН ИНИОН,
2002. – С. 5–35.
5.Хлыщева Е. В. Проблема толерантности вдиалоге культур // Философские науки. –
2008. – № 4. – С. 46–57.
6.Садохин А.П. Введение в теорию межкультурной коммуникации Садохин, А.П.,
Москва,"Высшая школа", 2005, 310 с.
7. Данильян, О. Г. Протиріччя процесу розвитку культури в транзитивному
суспільстві та міжцивілізаційні конфлікти / О. Г. Данильян // Вісник Національної юридичної
академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія,
соціологія: зб. наук. пр. – Х.: Право, 2009. – № 1. – С. 5-13.
8. Социология: Энциклопедия / сост. А.А. Грицанов, В.Л. Абу-шенко, Г.М. Евелькин
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://voluntary.ru/dictionary/568/word/kulturnyishok
9. Шепелєв М. Політико-цивілізаційний підхід до аналізу глобалізаційних феноменів
// Соціальна психологія. — 2004. — № 4 (6). — C. 123–138.
10. Білорус О. Г. Глобалізація та національнастратегіяУкраїни. — К., 2001
11. Межправительственный комитет по Всемирному десятилению развития культуры:
Заключительный доклад. Вторая внеочередная сессия (Париж, 3-7 апреля 1995 г.). — Париж:
ЮНЕСКО, 1995. — С. 7.
REFERENCE:
1.Utkyn A.Y. Hlobalyzatsyia: Protsess y osmыslenye. M., 2001. S. 16.
2. Hrevtseva A .A.Kulturnaia hlobalyzatsyia: problemы y paradyhmы. [Elektronnyi resurs] Rezhym
dostupu
https://cyberleninka.ru/article/n/kulturnaya-globalizatsiya-problemy-iparadigmy/viewer
3. Kravchenko S.A. Osnovni pokaznyky hlobalizatsii kulturnykh protsesiv v suchasnomu
sviti Kravchenko S.A. Sotsyolohyia : paradyhmы cherez pryzmu sotsyolohycheskoho
voobrazhenyia : ucheb. posobye dlia vuzov / S. A. Kravchenko. – 2-e yzd., pererab. y dop. – M. :
Эkzamen, 2004. – 622 s. – ISBN 5-94692-979-8.

99
МАГІСТР МЕДСЕСТРИНСТВА № 2 (24) 2020

4. Malynovskyi P. V. Hlobalyzatsyia 90-kh hodov: vremia vыbora (vstupytelnaia statia) / P.
V. Malynovskyi // Hlobalyzatsyia – konturы XXI veka : referat. sb. – M. : RAN YNYON, 2002. –
S. 5–35.
5.Khlыshcheva E. V. Problema tolerantnosty vdyalohe kultur // Fylosofskye nauky. –2008.
– № 4. – S. 46–57.
6.Sadokhyn A.P. Vvedenye v teoryiu mezhkulturnoi kommunykatsyy Sadokhyn, A.P.,
Moskva,"Vыsshaia shkola", 2005, 310 s.
7. Danylian, O. H. Protyrichchia protsesu rozvytku kultury v tranzytyvnomu suspilstvi ta
mizhtsyvilizatsiini konflikty / O. H. Danylian // Visnyk Natsionalnoi yurydychnoi akademii
Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho. Seriia: Filosofiia, filosofiia prava, politolohiia, sotsiolohiia: zb.
nauk. pr. – Kh.: Pravo, 2009. – № 1. – S. 5-13.
8. Sotsyolohyia: Эntsyklopedyia / sost. A.A. Hrytsanov, V.L. Abu-shenko, H.M. Evelkyn
[Эlektronnыi resurs]. — Rezhym dostupa: http://voluntary.ru/dictionary/568/word/kulturnyi-shok
9. Shepeliev M. Polityko-tsyvilizatsiinyi pidkhid do analizu hlobalizatsiinykh fenomeniv //
Sotsialna psykholohiia. — 2004. — № 4 (6). — C. 123–138.
10. Bilorus O. H. Hlobalizatsiia ta natsionalnastratehiiaUkrainy. — K., 2001
11. Mezhpravytelstvennыi komytet po Vsemyrnomu desiatylenyiu razvytyia kulturы:
Zakliuchytelnыi doklad. Vtoraia vneocherednaia sessyia (Paryzh, 3-7 aprelia 1995 h.). — Paryzh:
YuNESKO, 1995. — S. 7.
КУЛЬТУРНИЙ КОНФЛІКТ, ЯК ЧИННИК КУЛЬТУРНОЇ ДИНАМІКИ
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Гордійчук С.В., Полчанова Г.С., Боримська Л.В.
Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради
Анотація. У статі розглянуто феномен культурної глобалізації та запропоновано
аналіз особливостей формування та розвитку культурного конфлікту в відповідних умовах.
Ключові слова: процеси глобалізації, культурний конфлікт, полікультурний світ.
КУЛЬТУРНЫЙ КОНФЛИКТ КАК ФАКТОР КУЛЬТУРНОЙ ДИНАМИКИ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Гордийчук С.В., Полчанова Г.С., Боримская Л.В.
Житомирский медицинский институт Житомирского областного совета
Аннотация. В статье рассмотрены феномен культурной глобализации и
предложены анализ особенностей формирования и развития культурного конфликта в
соответствующих условиях.
Ключевые слова: процессы глобализации, культурный конфликт, поликультурный
мир.
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УДК 613.2:659-043.2
ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО ХАРЧУВАННЯ ТА ПОШИРЕННЯ
ХАРЧОВОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ОДИН ІЗ ВИЗНАЧАЛЬНИХ ФАКТОРІВ
ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я
Кірячок М.В., Іщенко В.О.
Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради
PROMOTING A BALANCED DIET AND SPREADING FOOD CULTURE AS ONE OF
THE DETERMINANTS OF PUBLIC HEALTH
Kiryachok M.V., Ishchenko V.O.
Zhytomyr Medical Institute Zhytomyr Regional Council
Abstract. The article outlines the impact of nutrition on the health of the nation, identifies
the importance of maximally disseminating and promoting a culture of nutrition, the need to
explore alternative ways to promote it at the national level, identifies modern tools for informing
and disseminating food culture and a competent approach to food selection.
Key words: balanced diet, public health, food culture.
Актуальність проблеми. Питання
культури
харчування
сьогодні
перетворилося на глобальну проблему, що
стосується кожної людини, соціальної
групи та країни в цілому. Актуальність
теми зростає та набуває особливого
значення в умовах сьогодення у зв'язку з
тим, що харчування грає визначну роль в
житті кожного, відтак сформованість

високої працездатності та витривалості
людини, збереження нації та генофонду в
цілому; забезпечує нормальне зростання і
розвиток
організму,
гомеостаз
внутрішнього середовища, стійкість до
несприятливих факторів навколишнього
середовища, є шляхом попередження
аліментарних захворювань та дає змогу
перейти від лікування до профілактики

комплексу знань з культури харчування,
усвідомлення того, що їжа має бути
корисною
та
безпечною,
надасть
можливість кожному індивіду з-поміж
багатоманіття продуктів обрати такий

хвороб, що, безумовно, є важливим в
соціальному та економічному плані для
держави [5].
Численними
науковими
дослідженнями
доведено
вплив

раціон, що збереже та примножить його
здоров'я.
Повноцінний та безпечний раціон –
важлива умова підтримання здоров'я,

збалансованого харчування на здоров'я [2;
3]. Одним з найбільш актуальних питань
раціонального харчування, що потребує
першочергової уваги, є скорочення
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тривалості життя, пов'язане як з різким
падінням рівня існування, невисокою
якістю харчових продуктів, так і з низькою
грамотністю населення в питаннях
раціонального харчування. За даними
ВООЗ, саме ця проблема лежить в основі
або має суттєве значення у виникненні,
розвитку і перебігу близько 80% всіх
відомих патологічних станів [2; 4].
Серед захворювань, основну роль в

свідчить
про
те,
що
раціон
характеризується надмірним споживанням
виробів
тваринного
походження
і
легкозасвоюваних вуглеводів, зменшенням
кількості рослинної складової, як овочів,
так і фруктів, цільнозернових та бобових
продуктів, практично повна відсутність у
раціоні горіхів, насіння, а також жирних
кислот
омега-3,
що
містяться
в
морепродуктах і клітковині, збільшенням

походженні яких грає фактор харчування,
61% складають серцево-судинні розлади,
32% - новоутворення, 5% - цукровий
діабет II типу (інсулінозалежний), 2% аліментарні
дефіцити
(йододефіцит,
залізодефіцит і т.ін.); має визначне
значення у виникненні і розвитку
захворювань шлунково-кишкового тракту,
печінки
і
жовчовивідних
шляхів,
ендокринних
патологій,
захворювань
опорно-рухового апарату, карієсу [2; 4].
Від якості уживаного загалом та окремих
складових напряму залежить стан здоров'я
людини та відповідно її задоволеність
життям.
Рух
людства
до
технічного
прогресу, пришвидшення темпу всіх
процесів життя, урбанізація та викликаний
такими змінами хронічний стрес, зниження
фізичної активності, широке впровадження
різноманітної техніки в побут - усе це
призвело до переходу від звичних
стереотипів харчування до сучасних
моделей:
вживання
напівфабрикатів,
консервованої, готової продукції, фастфуду - та зміни харчового вибору
громадськості в цілому.
Аналіз фактичного харчування й
оцінка харчового статусу населення

вживанням перероблених та рафінованих
страв [3]. Водночас енерговитрати людей
істотно знизилися. У результаті в
негативний
бік
змінилася
реальна
забезпеченість людини есенціальними
харчовими речовинами, і, у першу чергу,
мікронутрієнтами і біологічно активними
компонентами їжі.
У межах глобалізаційних процесів
гостро стоїть проблема якості харчових
продуктів і продовольчої сировини.
Харчове виробництво не оминули зміни у
підходах до технологічних композицій та
якості продукції, використання надмірної
кількість солі, жирів, цукру, трансжирів,
стабілізаторів, консервантів, барвників та
інших шкідливих домішок, які мають
прямий вплив на метаболічні зміни в
організмі, що, у свою чергу, викликають
запалення, призводять до хронічних
захворювань та несуть онкогенну загрозу.
Окремо
слід
відзначити
використання у виробництві харчової
промисловості
пряно-ароматичних
сумішей, підсилювачів смаку та аромату,
які впливають на нервову систему,
викликають
залежність,
пригнічують
реальне відчуття голоду, що призводить до
більшого споживання такого продукту,
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аніж потрібно для задоволення потреб
організму [6]. Найбільш негативну роль в
механізмі
розвитку
аліментарних
захворювань відіграє надходження з їжею
висококалорійної продукції, що має
надвисоку енергетичну цінність як за
рахунок тваринних жирів, так і за рахунок
надлишково доданих цукрів.
Метою дослідження є вивчення
альтернативних шляхів популяризації

наслідки порушення балансу в харчуванні,
формування розуміння харчової цінності,
ступеня впливу на стан здоров'я
спожитого, привчити
вивчати склад
виробів та бути поінформованими щодо
шкідливості речовин у складі готової
продукції.
Кожна людина свідомо робить
вибір продуктів для споживання, але
пріоритетом для держави є здорова та

раціонального
харчування
на
національному рівні та визначення
сучасних інструментів для інформування
населення,
поширення
культури
споживання їжі та грамотного підходу до
вибору продуктового набору.
Матеріали та методи. Проведений
аналіз наукових публікацій дає змогу
окреслити стан питання, актуальні методи,
направлені на якісні зміни в інформуванні
щодо концепції здорового харчування як
одного із пріоритетних напрямків у сфері
громадського здоров'я та визначення
сучасних інструментів та векторів руху до
поставленої мети - здорової нації.
За
дослідженнями
вчених
Єнського університету імені Фрідріха
Шиллера, проведеного на замовлення
Всесвітньої організації охорони здоров'я,
Україна посіла перше місце за рівнем
смертності, спричиненої неправильним
харчуванням, серед 51 країн європейського
регіону [1].
Надважливою є роль держави у
поширенні інформації за допомогою
сучасних засобів, зрозумілих та доступних
всім категоріям населення. Серед задач, які
стоять перед нею: грамотність та
обізнаність громадськості про можливі

працездатна нація. Тому, на наш погляд,
зважаючи
на
розвиток
технічного
прогресу, перехід до «держави у
смартфоні»,
сучасним
підходом
популяризації
культури
здорового
харчування для громадськості буде
використання
та
запровадження
соціального проєкту
про здорове
харчування за допомогою сучасного
інструменту
«чат-боту»,
який
використовується в пабліках соціальних
мереж Телеграм, Вайбер та інших
месенджерів. Завдяки боту є можливість
поширення інформації
та проведення
опитування, проходження
тестів на
самоперевірку щодо знань у визначеній
сфері. Діалог проходить у звичній формі
для людини, з заздалегідь прописаними та
запланованими питаннями та відповідями
в програмі. Таким чином охоплюються
декілька поколінь, що користуються
засобами
зв'язку,
спілкування
та
отримання інформації з екрану смартфону,
планшету, ПК. Подача матеріалу має бути
в простій формі, з мінімальною кількістю
тексту та максимально простими та
цікавими одночасно для дітей і для
дорослих таблицями та піктограмами, в
яскравих та приємних для сприйняття
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кольорах, поширюватися серед молодших
школярів
у
вигляді
роздрукованих
додатків, а також для старшого покоління,
що не має навичок користування
інтернетом, - через рекламу на телебаченні
з коментарями диктора та друку в
періодичних виданнях на паперових носіях
(газетах, журналах). У закладах освіти всіх
рівнів з метою формування правильного
погляду на
збалансованість раціону

освіченість громадян нашої країни, що в
кінцевому
результаті
переважить
пропагування неякісного та нездорового
харчування,
навчить
відповідально
ставитися до вибору і споживання та
призведе до досягнення мети будь-якої
держави
формування
здорового
громадянського суспільства.
Висновки.
Актуальність
та
важливість максимального поширення та

необхідне введення факультативних занять
пропагування культури раціонального
«харчової грамотності» в інтерактивній
харчування
в
загальнодержавних
формі
із
застосуванням
сучасних
масштабах не підлягає сумніву, адже
технологій.
ВООЗ
назвала
хвороби,
викликані
Сьогодні актуальною проблемою
незбалансованим
харчуванням,
постає повна відсутність регламентування
неінфекційною епідемією, та, зважаючи на
та обмеження реклами закладів фаст-фуду,
те, що за даними досліджень Єнського
продуктів з надмірним вмістом солі, цукру
університету імені Фрідріха Шиллера,
та насичених жирів, шкідливих домішок,
Україна очолила список країн із високою
як через ЗМІ, в мережі Інтернет, так і
смертністю
внаслідок
неправильного
через вуличні засоби для реклами - біг
харчування, розроблення та впровадження
борди, стенди та ін. Тому поширення
масштабної кампанії з інформування
інформації через зрозумілі, доступні та
населення щодо використання сучасних
популярні інструменти за допомогою
інструментів має бути реалізовано якомога
сучасних технологій, на нашу думку, буде
швидше та мати постійний характер.
мати ефективний вплив на свідомість та
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ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО ХАРЧУВАННЯ ТА ПОШИРЕННЯ ХАРЧОВОЇ
КУЛЬТУРИ ЯК ОДИН ІЗ ВИЗНАЧАЛЬНИХ ФАКТОРІВ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я
Кірячок М.В., Іщенко В.О.
Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради
Резюме. У статті окреслено вплив харчування на здоров’я нації, визначено
важливість максимального поширення та пропагування культури раціонального харчування,
необхідність вивчення альтернативних шляхів його популяризації на національному рівні,
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визначено сучасні інструменти для інформування населення та поширення культури
споживання їжі й грамотного підходу до вибору продуктового набору.
Ключові слова: збалансоване харчування, громадське здоров’я, харчова культура
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ СБАЛАНСИРОВАННОГО ПИТАНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ПИЩЕВОЙ КУЛЬТУРЫ КАК ОДИН ИЗ ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ФАКТОРОВ
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
Кирячок М. В., Ищенко В. А.
Житомирский медицинский институт Житомирского областного совета
Резюме. В статье очерчены влияние питания на здоровье нации, определена
важность максимального распространения и пропаганды культуры рационального питания,
необходимость изучения альтернативных путей его популяризации на национальном уровне,
определены современные инструменты для информирования населения и распространения
культуры потребления пищи и грамотного подхода к выбору продуктового набора.
Ключевые слова: сбалансированное питание, общественное здоровье, пищевая
культура
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УДК 613:159.9
РОЛЬ МОТИВАЦІЙ І УСТАНОВОК СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ У ФОРМУВАННІ
ОСНОВ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
Луцик В. А.
ТОВ «Медікс-рей Інтернешнл Груп»
THE ROLE OF MOTIVATIONS AND ATTITUDES OF MODERN MAN IN FORMING
THE HEALTHY LIFESTYLE BASIS
Lutsyk V.A.
Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради
Annotation. The formation of a healthy lifestyle is, in essence, a system-forming model,
which is aimed at diagnosing, correcting the functional, psychophysiological, spiritual and moral
state of a person. Consistency lies in the mutually agreed knowledge, skills and abilities of people
that provide the necessary level of their performance, morality and spirituality. To do this, you need
to know the basic provisions of physiology, human psychology, sociology and other related
disciplines, which together will make it possible to implement the necessary technologies aimed at
preserving, strengthening and shaping health, regarding a conscious attitude towards one's own
health and manifesting itself in appropriate positive actions and deeds. The concept of "health" has
not had a specific scientific definition for a long time. Only now, with the isolation of such a science
as valeology (health sciences), it has become possible to qualitatively and quantitatively define this
concept.
The methodological basis for the formation of positive motivation for a healthy lifestyle of a
modern person is a humanistic approach, the essence of which is to create a favorable situation for
the readiness of perception and an adequate response to the educational actions of the social
environment. The level of this readiness is characterized by the ability of a person to transform
external requirements into internal motives, motives of behavior with the awakening of selfawareness and responsibility for their culture.
The concept of "healthy lifestyle" is considered in terms of the triad: health - healthy
lifestyle - health culture.
Key words: attitude, formation of positive motivation for a healthy lifestyle, typological
characteristics of a person.
Розвиток здорового способу життя
вважається по своїй суті системовиробляючою моделлю, що орієнтована на

діагностику
та
багатофункціонального,
психофізіологічного
та
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корекцію
релігійно-

високоморального капіталу особи. Будьякий індивід повинен володіти та
гарантувати досить великий ступінь
власного здоров'я, формуючи з метою
даного концепцію певних мотивувань та
конструкцій. Проблема способу життя і
його якості стає дискусійною через
негативні наслідки науково-технічного
прогресу, загострення екологічної кризи,
глобалізації тощо.

інтелектуального і морально-етичного
середовища проживання; збільшувати
тривалість повноцінної життєдіяльності;
покращувати
можливості,
якості
і
здібності свого організму, якість життя і
середовища
проживання;виробляти,
підтримувати і зберігати собі подібних, а
також культурні, духовні і матеріальні
цінності;створювати
адекватну
самосвідомість, етико-естетичне ставлення

Наукові праці наголошують, що
необхідно знати основні положення
фізіології, психології людини, соціології та
інших суміжних дисциплін, які в
сукупності
дозволять
реалізувати
необхідні здоров'я-зберігаючі, здоров'язміцнюючі, здоров’я-формуючі технології
щодо свідомого ставлення до власного
здоров'я,
проявляти
у
відповідних
позитивних вчинках і діях.
Поняття «здоров'я» з давнього часу
не
мало
конкретного
наукового
визначення. Тільки зараз, із виділенням
такої науки, як валеологія (науки про
здоров'я), стало можливим якісно й
кількісно визначити це поняття. Здоров'я
не означає просто відсутність хвороб: це
дещо позитивне, життєрадісне й охоче
виконання обов'язків, які життя покладає
на
людину»,
це
здатність:
прилаштовуватися до середовища і своїх
особистих
можливостей;протистояти
зовнішнім і внутрішнім хворобам, іншим
пошкодженням, старінню та іншим
формам
деградації;зберігати
себе,
природне
та
штучне
середовище
проживання;
розширювати
свої
можливості, умови і ареал проживання,
об’єм і розмаїття доступного екологічного,

до себе, близьких, людини, людства, добра
та зла.
Людина отримала в результаті
еволюційного розвитку від природи
досконалий
генофонд,
прекрасну
конструкцію організму, високі резервні
можливості для того щоб жити і
розмножуватися. На людину діє ряд
факторів - біологічних і соціальних. І ці
фактори різною мірою впливають на
збереження здоров'я людини.Останнім
часом, коли стало зрозуміло, що медицина
не завжди може впоратися з усім шквалом
патології, інтерес до здорового способу
життя привертає все більш пильну увагу.
Здоровий спосіб життя (ЗСЖ) спосіб життя окремої людини з метою
профілактики хвороб і зміцнення здоров'я.
Існує безліч різних підходів до визначення
здорового способу життя. Представники
філософсько-соціологічного напрямку (П.
А. Виноградов, Б. С. Єрасов, О. А.
Мільштейн, В. А. Пономарчук, В. І.
Столяров та ін.) розглядають ЗСЖ як
глобальну соціальну проблему, складову
частину життя суспільства в цілому. У
психолого-педагогічному напрямку (Г. П.
Аксьонов, В. К. Бальсевіч, М. Я.
Віленський, Р. Дітлс, І. О. Мартинюк, Л. С.
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Кобелянська та ін.) ЗСЖ розглядається з
погляду свідомості, психології людини,
мотивації. Є й інші точки зору (наприклад,
медико-біологічна), проте різкої межі між
ними немає, так як вони націлені на
вирішення однієї проблеми - зміцнення
здоров'я.
Таким чином, здоровий спосіб
життя, є способом життєдіяльності,
відповідний
генетично
обумовленим

співвідношення
різних
чинників
забезпечення здоров'я сучасної людини,
виділивши в якості основних чотири
похідні:
- генетичні фактори - 15-20% (20%),
тобто, визначають близько 20-25%
кількості
індивідуального
здоров'я
людини;
- стан навколишнього середовища 20-25% (20%);

типологічним особливостям даної людини,
конкретних умов життя і спрямований на
формування, збереження і зміцнення
здоров'я з метою повноцінного виконання
людиною
її
соціально-біологічних
функцій. У наведеному визначенні
здорового способу життя акцент робиться
на індивідуалізації самого поняття, тобто,
здорових способів життя має бути стільки,
скільки існує людей.
У встановленні здорового способу
життя для кожної людини необхідно
враховувати як її типологічні особливості
(тип
вищої
нервової
діяльності,
морфофункціональний тип, переважаючий
механізм вегетативної нервової регуляції і
т. д.), так і віково-статеву приналежність і
соціальну обстановку, в якій вона живе
(сімейний стан, професію, традиції, умови
праці, матеріального забезпечення, побуту,
тощо). Важливе місце у вихідних посилках
повинні займати особистісно-мотиваційні
особливості даної людини, її життєві
орієнтири, які самі по собі можуть бути
серйозним стимулом до здорового способу
життя і до формування його змісту та
особливостей.
Експерти ВООЗ в 80-х роках
минулого століття встановили орієнтовне

- медичне забезпечення - 10-15 % (78%);
- умови та спосіб життя людей - 5055% (53-52%).
Фактори,
що
детермінують
формування здоров'я населення, повинні
вивчатися комплексом суспільних та
природничих наук. Для того, щоб
зміцнювати і зберігати здоров'я людей,
необхідна інформація як про умови його
формування
(характері
реалізації
генофонду,
стану
навколишнього
середовища, спосіб життя і т.д.), так і у
кінцевому
результаті
процесів
їх
відображення (конкретних показниках
стану здоров'я індивіда або популяції). Під
генетичними
факторами
розуміється
успадковані від найближчих родичів
особливості забезпечення життєдіяльності,
які укладені в генотипі даної людини.
Сучасна людина грамотна та
інформована про те, що корисно і що
шкідливо для її здоров'я, навіть занадто
інформована про всілякі хвороби і засоби
лікування, але зовсім не освічена в
питанні, як бути здоровим. Одних лише
знань про елементи здорової поведінки
мало - потрібна переконаність, відданість і
все нові й нові досягнення, а досягнутим
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потрібно вважати лише те, що увійшло в
культуру, побут, звичку. Ми звертаємо
мало уваги на суттєві зміни в стилі, укладі
самого життя сучасної людини. Тисячі
поколінь наших предків жили у тісному
спілкуванні з природою, жили й
працювали синхронно з природними
ритмами. Вони вставали з ранковою і
лягали спати з вечірньою зорею. Кожна
пора року мала свій трудовий настрій, свій

приносити користь іншим людям. Вся
робота з утвердження здорового способу
життя повинна проводитись обдумано,
ґрунтовно,
з
врахуванням
вікових
особливостей учнів. При цьому необхідно
взяти до уваги наступні поради:подаючи
інформацію про тютюнокуріння, алкоголь,
наркотики,
необхідно
дотримуватися
принципів
комплексного
та
систематичного викладу матеріалу щодо

режим життя. Тепер же люди живуть у
ритмі виробничого циклу ("за дзвінком")
однаковісінько в будь-яку пору року. Ще
порівняно не так давно все необхідне
людині для життя мало кінець: догорала
свічка, закінчувалася вода, паливо і запаси
їжі. І людина повинна була відтворювати
все це. Тепер усе це здається безкінечним:
вода ллється з кранів, у потрібний час
починає працювати центральне опалення,
завжди до послуг людини електроенергія
та газ. Якщо людина була одночасно і
виробником, і споживачем, то тепер ці
функції чітко розділилися. Так само,
очевидно, і зі здоров'ям. "Споживаючи"
своє здоров'я у праці і в боротьбі з силами
природи, людина добре усвідомлювала, що
вона сама повинна піклуватися про його
відтворення.
Вирішення проблеми збереження
власного здоров'я закладено у самій
людині, у знанні та розумінні нею проблем
формування, збереження, зміцнення і
відновлення його, а також в умінні
дотримуватися правил здорового способу
життя. Діти повинні усвідомлювати, що
майбутнє кожного, як і держави в цілому за здоровим поколінням, бо фізично і
морально здорова людина здатна творити і

профілактики і зниження залежності від
шкідливих звичок;роботу підпорядкувати
одній меті: формування у дітей та підлітків
орієнтації на здоровий спосіб життя.
Потрібно зазначити, що збільшення
рівня
механізації
та
автоматизації
трудових процесів призвело до різкого
зменшення фізичної праці і збільшення
чисто нервових навантажень. Урбанізація і
міський спосіб життя призводять до
деякого відставання емоційного розвитку
особистості
від
зростання
інтелектуального початку.
Найважливіше
значення
в
забезпеченні способу життя набуває
особистісний компонент, який передбачає
встановлення способу життя в залежності
від спадкових типологічних особливостей
людини, спадково обумовлених або
набутих захворювань, або порушень стану
його регуляторно-адаптивних систем чи
імунітету, рівня валеологічного виховання,
життєвих цільових установок, наявних
доступних соціально-економічних умов.
Закономірною слід вважати індивідуальну
адресність способу життя, яка повинна в
якості
вихідних посилок
включати
вищевказані фактори, а також екологічні,
регіональні та т.п.
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Організм людини — це дуже
складна система з численними умовними і
безумовними реакціями, які забезпечують
високу адаптацію до змінених умов
зовнішнього середовища. Багато людей,
незважаючи на це, довго і наполегливо
випробовують стійкість свого організму
неправильним способом життя. Тому
нерідко через деякий час стають
очевидними
незворотні
негативні

(універсальних
внутрішніх
ліків).
Фокусування уваги на здоров'ї, навпаки
мотивує поведінку, орієнтовану на
позитивну мету, коли будь-яке досягнення
розглядається
як
перемога.
Для
збереження здоров'я людина повинна, ще в
більшій мірі, ніж для позбавлення від
хвороб, виробити в собі нове відношення
до свого життя, праці, нову філософію.
Установка на довге здорове життя

наслідки. Рано чи пізно спрацьовує
зворотний зв'язок, але найчастіше буває
вже пізно або надто пізно. Повинні пройти
роки і десятиліття, перш ніж людина
зіткнеться з своєю хворобою, своїм
нещастям. Повільно реалізуються зворотні
зв'язки у відповідь не тільки на негативні,
але й на позитивні впливи на організм
людини. Наприклад, ефект ранкової
зарядки, занять фізичною культурою,
загартовування виявляються через місяці і
навіть роки. Багато цього не розуміють, і
тому, не одержавши ефекту через декілька
днів, відмовляються від корисних для
свого здоров'я вправ.
Суттєву роль грає установка
(настрій) на довге здорове життя. Це
суб'єктивна категорія, але вона може мати
значення важливого об'єктивного фактора
формування основ здорового способу
життя. Підтвердженням цьому є велика
кількість добре відомих прикладів впливу
так званої установки на хворобу,
входження людини у свою хворобу. Страх,
звичайно, сильна мотивація, але поведінка,
яка базується на ньому, важко керована.
Людина думає тільки про хворобу,
розкривається в ній, пускає її в себе, не
мобілізує
резерви
свого
здоров'я

повинна спиратися на свідомість і
величезні резерви, якими володіє організм
людини. Ці резерви, однак, далеко не
завжди зберігаються і включаються самі
по собі. Про це необхідно потурбуватися
самостыйно. Дієве, свідоме відношення до
формування здорового способу життя
повинне лежати в основі побудови кожною
людиною стратегії на здорове, довге
життя.
Як не існує панацеї від усіх хвороб,
так і не існує головного елемента
здорового способу життя. Це зрозуміло ще
й тому, що будь-який засіб або явище
впливає на організм людини в цілому, а не
на одну якусь окрему систему. Деякі люди,
захоплюючись одним методом зміцнення
здоров'я, готові заприсягтися, що саме цей
метод допоміг їм більше інших, виявився
чудодійним. При цьому не варто забувати
про внутрішній психічний потенціал
людини, самонавіювання, а також про
ефект плацебо. Контроль за станом
здоров'я здійснюється за допомогою
деяких показників, що мають конкретне
кількісне вираження. Наприклад, основні
показники гомеостазу, показники резервів
організму
при
спрямованих
навантаженнях.
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Формування здорового способу
життя, на думку деяких авторів,
здійснюється на трьох рівнях:
1) соціальному: пропаганда через
ЗМІ, інформаційно-просвітницька робота;
2) інфраструктурному: конкретні
умови в основних сферах життєдіяльності
(наявність вільного часу, матеріальних
засобів),
профілактичні
установи,
екологічний контроль;

звичок;валеологічна самоосвіта;сила і
стійкість мотивації вести ЗСЖ.
Формування здорового способу
життя являє собою виключно тривалий
процес і може тривати все життя.
Підсумовуючи дані про ефективність
переходу до здорового способу життя,
можна вважати, що він:

3)
особистісному:
система
ціннісних
орієнтацій
людини,
стандартизація побутового укладу.
Шлях кожної людини до здорового
способу життя унікальний, але завжди
важливий
кінцевий
результат.
Ефективність ЗСЖ можна оцінювати за
рядомбіосоціальних
критеріїв:
оцінці
морфофункціональних показників здоров'я
(рівню фізичного розвитку, тренованості
та адаптивності);оцінці стану імунітету
(кількість простудних та інфекційних
захворювань протягом певного періоду;
кількість
загострень
хронічних
захворювань);
оцінці
адаптації
до
соціально-економічних умов життя; оцінці
рівня валеологічних показників.
Можна запропонувати і таку
класифікацію
оцінки
параметрів
ЗСЖ:оптимальність
рухового
режиму;тренованість і адаптивність до
фізичних навантажень;резерв системи
терморегуляції;захисний
резерв
імунітету;врівноваженість психологічного
стану;гармонійність сімейних і ділових
відносин;раціональність
харчування;достатність
особистої
гігієни;відсутність
шкідливих

захворюваності і як результат - зменшує
витрати на лікування;

• позитивно і
результативно
знижує або усуває вплив факторів ризику

• сприяє тому, що життя людини
стає більш здоровим і довговічним;
• забезпечує гарні взаємини в
сім'ї, здоров'я і щастя дітей;
• є основою реалізації потреби
людини
в
самоактуалізації
та
самореалізації,
забезпечує
високу
соціальну активність і соціальний успіх;
• обумовлює
високу
працездатність організму, зниження втоми
на роботі, високу продуктивність праці і на
цій основі - високий матеріальний
достаток;
• дозволяє
відмовитися
від
шкідливих
звичок,
раціонально
організувати і розподіляти бюджет часу з
обов'язковим використанням засобів і
методів активного відпочинку;
• забезпечує
життєрадісність,
гарний настрій і оптимізм.
Таким
чином,
ефективність
формування здорового способу життя в
особистості залежить від координації
зусиль щодо пропаганди здорового
способу життя, орієнтації на здобутки
духовної спадщини та популяризацію
загальнолюдських цінностей, тренінгів,
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освітніх програм. Метою загальноосвітніх,
позашкільних та професійно-технічних
навчальних закладів є збереження рівня
життєдіяльності молодого покоління. Тому
необхідно:надавати реальну допомогу
кожному учневі з розвитку позитивних
якостей, необхідних для повноцінного
життя;привернути увагу учнівської молоді
до власного здоров'я;постійно пропагувати
принципи
здорового
способу

згубних звичок на їх здоров'я;розвивати
уміння і навички здорового способу
життя;залучати
батьків
та
широку
громадськість до утвердження принципів
здорового способу життя.А основне
завдання наставника з основ здорового
способу життя полягає в допомогти
молодій людині розібратися в самій собі,
навчити бути самій собі господарем,
володарем своїх прагнень і вчинків,

життя;інформувати дітей про вплив
будувати своє життя на власній імперативі.
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РОЛЬ МОТИВАЦІЙ І УСТАНОВОК СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ У ФОРМУВАННІ ОСНОВ
ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
Луцик В. А.
ТОВ «Медікс-рей Інтернешнл Груп»
Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради
Анотація. Формування здорового способу життя є за своєю сутністю
системоутворюючою моделлю, яка спрямована на діагностику, корекцію функціонального,
психофізіологічного та духовно-морального стану людини. Системність полягає у
взаємопогоджених знаннях, уміннях та навичках людей, які забезпечують необхідний рівень
їх працездатності, моралі та духовності. Для цього необхідно знати основні положення
фізіології, психології людини, соціології та інших суміжних дисциплін, які в сукупності
дозволять реалізувати необхідні здоров'язберігаючі, здоров'язміцнюючі, здоров'яформуючі
технології щодо свідомого ставлення до власного здоров'я і проявлятися у відповідних
позитивних вчинках і діях. Поняття «здоров’я» з давнього часу не мало конкретного
наукового визначення. Тільки зараз, із виділенням такої науки, як валеологія (науки про
здоров’я), стало можливим якісно й кількісно визначити це поняття.
Методологічною основою формування позитивної мотивації на здоровий спосіб
життя сучасної людини є гуманістичний підхід, сутність якого полягає у створенні
сприятливої ситуації для готовності сприйняття й адекватного реагування на виховні дії
соціального середовища. Рівень цієї готовності характеризується здатністю людини
перетворювати зовнішні вимоги на внутрішні спонуки, мотиви поведінки з пробудженням
самосвідомості і відповідальності за власну культуру.
Поняття «здоровий спосіб життя» розглядається у співвідношеннях тріади:
здоров'я - здоровий спосіб життя - культура здоров'я.
Ключові слова: установка, формування позитивної мотивації на здоровий спосіб
життя, типологічніособливості людини.
РОЛЬ МОТИВАЦИЙ И УСТАНОВОК СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА В ФОРМИРОВАНИИ
ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Луцик В. А.
ООО «Медикс-рей Интернешнл Групп»
Житоирский медицинский інститут Житомирского обласного совета
Аннотация. Формирование здорового образа жизни является по своей сути
системообразующей моделью, которая направлена на диагностику, коррекцию
функционального, психофизиологического и духовно-нравственного состояния человека.
Системность заключается в взаимосогласованных знаниях, умениях и навыках людей,
которые обеспечивают необходимый уровень их работоспособности, морали и духовности.
Для этого необходимо знать основне положення физиологии, психологи человека, социологии
и других смежных дисциплин, в совокупности позволяючи хреализовать необходимые
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здоровьесберегающие,
здоровьеукрепляющие,
здоровьеформирующие
технологи
сознательного отношения к собственному здоровью и проявляться в соответствующих
положительных поступках и действиях. Понятие «здоровье» с давнемо времени не имело
конкретного научного определения. Только сейчас, с выделением такой науки, как валеология
(науки о здоровье), стало возможным качественно и количественно определить это
понятие.
Методологической основой формирования положительной мотивации на здоровый
образ жизни современного человека является гуманистический подход, сущность котрого
заключается в создании благоприятной ситуации для готовности восприятия и
адекватного реагирования на воспитательные действия социальной среды. Уровень этой
готовности характеризуется способностью человека превращать внешние требования на
внутренние побуждения, мотивы поведения с пробуждением самосознания и
ответственности за собственную культуру.
Понятие «здоровый образ жизни» рассматривается в соотношениях триады:
здоровье - здоровый образ жизни - культура здоровья.
Ключевые слова: установка, формирование положительной мотивации на здоровый
образ жизни, типологические особенности человека.
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ПРАВИЛА
подання матеріалу для опублікування для авторів журналу
«Магістр медсестринства»:
Редакція просить авторів при оформленні статей
керуватися такими правилами:
Мова рукопису – українська.
Структура матеріалу:
Актуальність проблеми - стан дослідження проблеми за
літературними джерелами не пізніше 5-7-річної давності Мета
дослідження. Матеріали та методи.
Результати та їх обговорення – виклад основного
матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих статистично
опрацьованих результатів.
Висновки та перспективи подальших досліджень.
Література.
Матеріали розташовуються у такій послідовності:
- Індекс УДК (окремий абзац з вирівнюванням по
центру курсивом);
- Назва статті (великими літерами, напівжирний
шрифт, окремий абзац з вирівнюванням по центру);
- Прізвище автора/авторів та ініціали (українською
мовою, окремий абзац з вирівнюванням по центру);
- Місце роботи: назва установи, назва країни - для
іноземних авторів (окремий абзац з вирівнюванням по центру);
- Анотація (1600-1800 знаків або 200-250 слів за
структурою статті – актуальність проблеми, мета дослідження,
матеріали та методи, результати та обговорення, висновки; курсив
з вирівнюванням по ширині), ключові слова українською мовою
(не більше 5);
- Текст статті;
- Список використаної літератури;
- Анотації статті російською та англійською мовами.
Вимоги до оформлення літератури:
Література (від 5-15 літературних джерел) друкується в
кінці статті відповідно до національного стандарту ДСТУ ГОСТ
7.1:2015, Бібліографічний запис, в алфавітному порядку, посилання
на літературні джерела обов’язкове. У тексті статті посилання
позначаються в квадратних дужках, наприклад, [4], [5, с. 17]. Перша
цифра – номер джерела у списку літератури, друга – номер сторінки.
Номер джерела та номер сторінки розподіляються комою з
пробілом, номер джерела крапкою з комою, наприклад, [7; 8].
Список літератури починається підзаголовком Література (з
вирівнюванням по лівому краю напівжирним шрифтом).
Технічні вимоги до оформлення матеріалів:
Статті набираються на комп'ютері в текстовому
редакторі MS Word 2003-2007 шрифтом 1 4 пунктів з
міжрядковим інтервалом - 1 ,5, абзац – 1,25, без табуляцій
та переносів. Параметри сторінки: формат А 4,
орієнтація – книжна. Поля зверху, знизу, зліва, справа –
2,0 см. Необхідно використовувати однотипні лапки “”.
Загальна кількість ілюстрацій (креслень, фотокопій,
графіків, малюнків тощо), таблиць не повинна
перевищувати чотирьох.
Ілюстрації (діаграми, графіки, схеми) будуються
в програмах Word або Excel та входять у загальний обсяг
статті. Таблиці повинні мати вертикальну орієнтацію,
формули набираються в редакторі «Microsoft Equation», малюнки –
в графічних редакторах.
Таблиці повинні бути підписані (напівжирний
шрифт) з вирівнюванням по центру та пронумеровані

(шрифт курсив) з вирівнюванням по правому краю,
наприклад: (Link).
Рисунки діаграми повинні бути пронумеровані та
підписані (напівжирний шрифт) з вирівнюванням по
лівому краю, наприклад: (Link).
Не дозволяється користуватися для форматування
тексту пробілами, табуляцією та ін., ставити переноси вручну або
користуватися автоматичним переносом.
Загальний обсяг статті не повинен перевищувати 20 000
знаків з пробілами. Мінімальна кількість сторінок – 5,
максимальна - 14.
Правила подання матеріалів до редакційної колегії:
1. Стаття у відповідності з наведеними вимогами у
роздрукованому вигляді. На останній сторінці статті мають
бути власноручні підписи всіх авторів, прізвище, ім'я та
по батькові (повністю) з позначкою – вичитано, вивірено,
відредаговано, дата;
2. Електронний варіант у зазначеному форматі на
інформаційному носії на адресу редакції або на e-mail –
mkiryachok@gmail.com;
3. Анотації статі російською та англійською мовами
(електронний варіант);
4. На окремому аркуші відомості про автора,
прізвище, ім’я по батькові, місце роботи, науковий ступінь, вчене
звання, домашня адреса, електронна адреса, телефон для
спілкування з редколегією;
5. Матеріал має супроводжуватись офіційним
направленням від установи, в якій він був виконаний,
з візою керівництва (наукового керівника), завіреною
круглою печаткою установи.
Статті, подані з порушенням вказаних
вимог,
РЕДАКЦІЯ НЕ РОЗГЛЯДАТИМЕ!
Відповідальність
за
вірогідність
та
оригінальність поданих матеріалів (фактів, цитат,
прізвищ,
імен,
результатів
досліджень
тощо)
покладається на авторів.
Редколегія залишає за собою право перевірки статті
на наявність плагіату та гарантує авторові захист авторських
прав під час розгляду матеріалів. Статті, оформлені без
дотримання
правил,
не
розглядаються
і
не
повертаються авторам.
Редакція забезпечує рецензування статей,
виконує спеціальне та літературне редагування,
залишає за собою право скорочувати обсяг статей.
Відмова авторам в опублікуванні статей може бути без
пояснення її причини і не вважатиметься негативним
висновком
стосовно
наукової
та
практичної
значущості роботи.
Адреса для листування та подання матеріалів:
10002, м. Житомир
вул. Велика Бердичівська 46/15
Житомирський медичний інститут
З позначкою «У Магістр медсестринства»
Електронна адреса закладу:
Zhitomir.nursing@gmail.com

Електронна адреса для листування:
naukova.lab.zhmi@gmail.com
Тел./факс: 0412-43-08-91
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